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exico, Costa Rica, Nicaragua. Det är 
platser konstnären Rommel Valgart 
bott på. Men från nuvarande ort ser 

han ingen anledning att flytta.
– Här trivs jag väldigt bra. Jag gillar att cykla 

och gå runt i parker. Naturen ger mig inspiration.
Rommel flyttade till Hisingen för fem år sedan 

och säger att närheten till skogen och de rika grö-
nområdena bidrar till att han kommer stanna i 
stadsdelen.

Geometri och symmetri
Rommel tar exemplet horisonten och betonar 
vilken viktig roll den och annat i naturen spelar 
för honom i sitt konstnärskap. Det handlar om 
geometri och symmetri som är två funktioner för 
hans kreativitet. 

– Allt är matte och geometri i världen, något jag 
applicerar på min konst, säger han. Och närva-
ron av naturen i Rommels skapande är inget som 
kan undgå ens den mest ovana konstbesökaren. 
Ett nuvarande projekt i lokalerna i kulturklubben 
Truckstop Alaska har fått väggarna att snarare likna 
en stjärnhimmel. Konstformen Rommel ägnar sig 
åt för tillfället är muralmåleri, men ingen vanlig 
väggmålning – denna är självlysande och målad 
helt för hand.

tAcKADe JA – utAn Att tveKA
Han fick förfrågan om att åtaga sig uppdraget 
på Truckstop Alaska då han tidigare målat en 

muralmålning i trapphuset inne i Folkets hus på 
Järntorget.

– När de frågade mig sa jag utan att tveka »ja!« 
Konstformen tilltalar Rommel då det är ett enkelt 

sätt att kommunicera med människor och han kan 
nå en bred publik.  

Truckstop Alaska på Lindholmen anordnar 
många konserter och alla som registrerar ett med-
lemsskap i föreningen kan ta del av musiken. Och 
numera även Rommels konst.

målADe lJuDvåGor
Konstnären har mycket på gång. Just nu ställer 
Rommel också ut sin konstsamling »Organiska 
vågor av ljud« på Backa Kulturhus som består av 
20 svart-vita konstverk. Konstverken finns att se 
under hela februari. 

– Jag har målat ljudvågor, varje tavla represente-
rar de känslor jag fick till musiken jag lyssnade på. 

Rommel planerar att öppna en egen ateljé i Gö-
teborg, men också att kontakta gallerier i andra 
städer för att få spridning av hans senaste kollektion 
som heter Organiska vågor av ljud. 

– Men jag lever här och nu. Försöker se möj-
ligheterna i nuet!

TEXT: anna mEndElsson

Hans främsta inspiration är musik och natur. Och de samspelar alltid. Att lyssna till musik 
och stänga ögonen, hjälper honom att se horisonten och öppnar upp för konsten.

Rommel ValgaRt

Bor: Hisingen
Familj: Flickvännen Sara. Pappa, mamma och 
bror i Mexiko.
Utbildning: Konstnärlig Magisterexamen i 
Design
Konstart: muralmålning (I de självlysande 
målningarna använder Rommel färg som lyser 
i mörkret med uv-ljus), 3D och traditionell 
skulptur, digital konst.
aktuell: »Passengers and structural artifacts 
of the universe«. Muralmålning i lokalerna i 
Truckstop Alaska på Lindholmen och utställ-
ningen »Organiska vågor av ljud« på Backa 
Kulturhus till 26 februari. Besök gärna hans 
hemsida för att se mer av hans konst: 
www.art.studionunc.com

TrucksTop alaskas ToTala rymdmakE-ovEr

Konstnären som tar 
ner himlen på jorden
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