
CARL FREDRIK REUTERSWÄRD
Født 1934 i Stockholm, Sverige.
Bosatt siden 1969 i Sveits.

Carl Fredrik Reuterswärds ble regnet som et vindunderbarn og startet sin karriere som kunstner allerede
som 14 åring. Reuterswärd regnes som Sveriges mest internasjonalt kjente kunstner. Han er en ekstremt
kreativt kunstner og vil hele tiden finne nye veier og måter for å uttrykke sin kreativitet. Dette ble spesielt
tydlig da han etter et slaganfall ble tvunget til å begynne å arbeide med venstrearmen – noe han har klart
utrolig bra. Han er en av veldig få Nordiske kunstnere som har oppnådd internasjonal berømmelse og har
hatt utstillinger i mange museer og gallerier i hele Europa og USA. Han er representert i de fleste museer
og betydningsfulle samlinger av moderne kunst.
Reuterswärd var en god venn av John Lennon og etter mordet på vennen i 1980 laget han sin første model
på et ”non violence” symbol. I 1988 lagde han et monument som en knyttet revolver med tittelen ”non
violence” oppdrag for FN-bygningen i New York og har høstet stor internasjonal anerkjennelse for denne.
Dette har senere blitt et symbol på ”non violence” beveglsen over hele verden. Han har senere fulgt opp
dette monumentet med et ”non violence”-prosjekt som fikk 3 milloner deltagere over hele verden. For dette
har han mottatt en rekke priser, bl.a. den amerikanske presidentens The Daily Points of Light Award for
beste medborgelige samarbeid i USA for år 2000.

UTDANNELSE:

1952 Ecole de Fernard Léger, Paris, Frankrike.
Konstakademien, Stockholm, Sverige.

1965-70 Undervist som Professor på Konsthögskolan i Stockholm, Sverige
For tiden Cooper Union School of Art and Architecture, New York, USA.

INNKJØPT (i utvalg):

MOMA, Museum of Moderen Art, New York, USA.
Guggenheim Museum, New York, USA.
Museum of Holography, New York, USA.
Musée d’Art Modern, Paris, Frankrike.
Stedelijk Museum, Amsterdam, Nederland.
Kunsthaus Zurich, Sveits.
Moderna Museet, Stockholm, Sverige.
Louisiana, Danmark.

UTSTILLINGER:

Har hatt et stort antall utstillinger i bl.a. Sverige, Danmark, England, Frankrike, Italia, Tyskland,
Sveits og USA.

UTSMYKNING:

1988 Monumentet ”Non Violence” for FN-byggningen i New York, USA.

Har senere utfør monumentalmonumenter i bl.a. Lusanne/Sveits,
Stockholm,Göteborg og Malmö/Sverige og for Tate Modern Museum
i London, England.


