CV/Meritförteckning
Skulptör

Utbildning
2009 - 2010 studerade jag konst på Stockholms konstskola. En ettårig heltidsutbildning.
2011 - 2015 lärde jag mig att arbeta med vax och att producera mina bronsskulpturer hos den
Mexikanske skulptören Mario Rangel Gomez i hans studio i San Miguel de Allende, Mexiko
Under tiden ställde jag ut i Mexico city och San Miguel de Allende. Året 2013 blev jag
inbjuden av den Svenska ambassaden att ställer ut några av mina bronsskulpturer på
European Union Stand. Feria de las Culturas. MEXICO CITY
2016 Brons gjutning Konstnärernas Kollektivverkstad KKV Nacka
2017 Porträtt skulptur Florence Academy of art Göteborg, Spring sessions
Hemsida
http://davidwadsworthsculpture.com/
Facebook
https://www.facebook.com/pages/David-Wadsworth-Sculpture/1411860939086276

Stipendium/Priser
Stockholms Vårsalongens Nykomling 2015

Övriga meriter
Medlem i Svenska Konstnärsförbundet
http://www.konstnarsforbundet.se/
Medlem I Konstnärskollectiveverksamhet KKV Stockholm
Featured artist på Bronzecraft bronsgjuteri Norfolk England UK
http://www.bronzecraft.co.uk/clients.html

Utställningar
2011 Galleri Svea. Gamla Stan STOCKHOLM
2012 Gallery Casa Diana. San Miguel de Allende. MEXICO
2013 European Union Stand. Feria de las Culturas. MEXICO CITY
2013 Galleri Svea. Gamla Stan STOCKHOLM

2014 Gallery Casa Diana. San Miguel de Allende. MEXICO
2014 Orton Reynolds Gallery. Suffolk UK
2015 The Hunter Gallery. Suffolk UK
2015 Stockholms konstsalong Vårsalongen
2015 Maj 21-29 Galleri Bellman Stockholm
2015 Juli - Augusti Kronovall slott skulpturpark
2016 Juli - September Gamla kraftstation Sommarsalong Karlstad
2016 Sept - Galleri Hägernas strand, Täby
2017 mars 25-29 Galleri Bellman Stockholm
2017 maj 6-28 Lågarn i Ullsta Konstsalong
2017 june 4 Roddarhuset skulpturpark Vaxholm
2017 July - september Kronovall slott skulpturpark
2017 oct Affordable arts fair Stockholm
2018 July - september Kronovall slott skulpturpark
2018 July- september The Nut house Upplands Väsby
2018 june - Aug Roddarhuset skulpturpark Vaxholm
2019 July - september Kronovall slott skulpturpark
2019 July- september The Nut house Upplands Väsby
2019 May Galleri Bellman SKF Samlingsutställningen
2020 july - sept konst i hamnen. Moviken hudiksvall
2021 july Galler Fiskhuset Nyköping
2021 july - sept konst i hamnen. Moviken hudiksvall

Jag är född och uppvuxen i Surrey i södra England men i tjugoårsåldern ledde min
upptäckarlust till några års resande i Europa innan jag så småningom hamnade i Stockholm.
Jag har arbetat 15 år som illustratör, men efter studier på Konstskolan i Stockholm 2009 
2010 valde jag, lockad av den oemotståndliga taktila karaktären i skulpturen, att släppa
illustrerandet och koncentrera mig enbart på att skulptera.
2011 flyttade jag till San Miguel de Allende i centrala Mexiko för att lära mig arbeta med
förlorad vax och det var där min kärleksaffär med bronsskulpturer inleddes. De följande fyra
åren tillbringade jag med att utveckla min vaxteknik, som är det grundläggande första steget
för att föra den slutliga bronsfiguren till liv.
Jag vill gärna fånga ett ögonblick i mina skulpturer. Det kan vara i form av en fysisk rörelse,
där en figur precis är i färd med att gå från ett balanserat tillstånd till en mer prekär, eller
känslomässig, rörelse, då kroppsspråket avslöjar någonting som annars skulle kunna döljas
med ord. I guess this sounds immensely stupid but I don’t want to make a sculpture that looks
like it stands still.

Jag jobbar med lera och vax och båda har sin charm (vax använder jag då jag producerar
bronsskulpturer). Processen med leran är snabbare och kanske lite mer lekfull. Med vax har
jag mera tid att tänka och finjustera. Om jag måste välja en favorit så skulle det nog vara
vaxet. Det händer så mycket med vax, både väntat och oväntat, när jag skapar yttexturen med
en het kniv. Det är vridningarna och vändningarna i vaxets yta som blir till de ljusreflekterande
fasetterna, som ger den färdiga bronsen dess djup och rörelse.
David Wadsworth
david.wadsworth@yahoo.com
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