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Liv som konstnär
Växte upp i mitten av Norge på Mære lantbruksskola i Nord Tröndelag nära naturen. Min far
som var lektor på skolan tog mig och mina syskon på otaliga utflykter i skogar och på berg
under hela min barndom. Detta präglade mig och kom till att bli en viktig ingrediens i mitt
framtida måleri.
18 år gammal tog jag mig till Oslo för utbildning inom inredning och grafisk formgivning på
Sverre Wollf Dekoration & Reklame Skole. Efter skolan jobbade jag på det fina varuhuset,
Sten & Ström i Oslo med fönsterdekorationer för mode och heminredning.
Jag flyttade till Sverige och tillbringade två intensiva år på IKEA of Sweden för att bygga upp
varuhus i Brüssel, Antwerpen, Liege i Belgien och Århus i Danmark innan jag fick en tjänst
som inredare på IKEA's fotostudios. Här jobbade jag med produktion de olika kataloger som
skickas ut över hela världen. I samarbetet med fotografer utvecklade jag mitt sinne för
kompositioner, proportioner, balans och färg.
Efter 3 år på Tillberg Design, ett av de världsledande firmorna för inredningsdesign av
kryssningsfartyg, där jag byggde upp materialavdelningen på det växande företaget och
tillkomsten av mina tre barn började mitt måleri på riktigt. Sedan början av 90 talet har jag
målat mer eller mindre på fulltid.
Färg, form och balans i en harmonisk kombination är vad jag strävar efter i mina målningar
och jag vill hellre se en glad betraktare än någon som försöker hitta en dyster och djup
mening med livet i mina målningar. Budskapet är enkelt: Titta och bli glad!
Jag målar oftast på naturmaterial som trä som av väder och vind fått en patina som ger en
extra dimension till bilden. Dessa passar lika bra inomhus som i trädgårdsrummet.
Har sedan 2002 ställt ut och sålt mina bilder från egen ateljé och utställningslokaler.

liv becktor

Grand Hotell, Lund
Tillberg Design, Viken
Mercuri Urval, Malmö
Beitostølen Hytteby, Norge
Overein Ongdalen Friluftsliv, Norge
Hotell Öresund, Landskrona
Color Line, Color Fantasy, Norge
Uddenäs Revisionsbyrå, Lund
PartnerShip Design, Hamburg, Tyskland
B & B Specialtandläkarklinik, Köpenhamn
TrädgårdsTeamet, Lund
Hanninen, Atlanta, Ga
Hotell Öresund, Landskrona
etc. och mfl.
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Konstföreningen, Transformatorhallen
TV Shop, Malmö
Mercuri Urval, Malmö
Pumphuset, Barsebäck
Grand Hotell, Lund
Hotell Öresund, Landskrona
B & B Specialtandläkar klinik, Köpenhamn

Har sedan 2002 haft utställning och försäljning i egna lokaler.
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Utställningar

