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Tim Timmey är en självlärd multikonstnär som skapar
alltifrån enorma träinstallationer till muralmålningar och
skulpturer. Hans verk föreställer ofta färgglada djurmotiv,
tredimensionella mönster och galna varelser med en rejäl
dos humor.
Malin Bobeck Tadaa är en textilkonstnär och designer som
kombinerar traditionella textilmaterial med optisk fiber,
lysdioder och ny teknik. Med sina revolutionerande textilier
skapar hon rumsliga installationer som inbjuder till interaktion. Hon fascineras av de världar som är dolda för oss
– världar i djuphavet, yttre rymden eller inuti vår fantasi –
vilket genomsyras i hennes konstverk.
Med en bakgrund inom spelutveckling och illustrationer har
Elina Metso erfarenhet av många olika material och stilar,
vilket återspeglas i hennes konstverk. Hon målar helst porträtt, ofta av kvinnor eller androgyna karaktärer och gärna
med mycket färg.
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Etiles stil kallas för Calligraffiti, vilket är en mix mellan kalligrafi och graffiti. Etile kommer från Karlstad och arbetar
idag som tatuerare i Göteborg, staden där han också skapar många av sina gatukonstverk.

E

Q

Q är en konstnär från Lindesberg. Hennes karaktäristiska figurer har ofta liknande egenskaper med de du ser i serietidningar och animerade filmer - färgstarka och uttrycksfulla.
Q arbetar med många olika medium utöver muralmåleriet,
som till exempel foto, film och skulpturer.

F&L Korallpionen & Rickman

Under No Limit: Artscape Edition kommer konstnärerna Rickman
och Korallpionen att måla tillsammans. I ett gemensamt konstverk
kombinerar de Rickmans råa och färgstarka fotorealistiska stil
med Korallpionens färggranna blommor, växter och djur.
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Delicious Brains, eller Kim Demåne, är en mångfacetterad konstnär som gör både egna utställningar, väggmålningar, omslag till
tidningar, albumomslag och musikvideos. Han har en lekfull och
färgglad stil med mycket detaljer och har tidigare gjort konstverk
till bl.a. den världsomfattande konferensen TEDGlobal och musikern Frej Larsson.
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Vickan är tatueraren som en dag bestämde sig för att prova på
sprejkonst. Med sin fantasifulla och karaktäristiska stil etablerade
hon sig snabbt som ett namn inom den svenska gatukonst-scenen.
Vickan är från Boden och är idag baserad i Stockholm.
Amara Por Dios är uppvuxen i Stockholm och har under flera år
bott och varit verksam i London. Hennes stil känns igen på hennes
livliga färger, organiska former, mönster och ansikten. Redan 2014
utsågs hon av The Guardian till en av Storbritanniens främsta
kvinnliga gatukonstnärer.
Huge har målat graffiti sedan 80-talet och hunnit skapa offentlig
konst världen över, från Stockholm och Paris till Los Angeles och
Shenzhen. Han har framför allt gjort sig känd med sin egen unika stil
som kallas för “Helium Graffiti” – hyperrealistiska ballongbokstäver.
Adam Algotsson, eller Appear37, är en street art-konstnär från
Borås som nu får måla i stor skala på hemmaplan. Adam fastnade
för graffiti i tonåren och fick sitt första beställningsjobb av samma
polis som tidigare tagit fast honom för att ha målat illegalt. Han
har sedan dess utfört över 100 beställningsjobb till företag och
privatpersoner.

Tim Timmey is a self-taught multi-talent who creates
everything from huge wooden installations to murals and
sculptures. His work often depicts colorful animal motifs,
three-dimensional patterns and crazy creatures with a great
dose of humor.
Malin Bobeck Tadaa is a textile artist and designer who
combines traditional textile materials with optical fiber,
LEDs and new technology, creating spatial installations that
encourage interaction. She is fascinated by the worlds that
are hidden from us - worlds in the deep sea, outer space or
inside our imagination - which is reflected in her artwork.
With a background in game development and illustrations,
Elina Metso has experience of many different materials
and styles, which is reflected in her artwork. She prefers to
paint colourful portraits, often of female or androgynous
characters.
Etile uses a style called Calligraffiti, which is a mix between
calligraphy and graffiti. He is originally from Karlstad and
today works as a tattoo artist in Gothenburg.
Q - an artist from Lindesberg, whose unique characters
often share similar features to those you see in comic books
and animated films - colourful and expressive. Q is a versatile artist who can be found in a wide range of mediums
such as murals, photography, film and sculpture.

F&L Korallpionen & Rickman

During No Limit: Artscape Edition, artists Rickman and
Korallpionen will paint together. In a joint work of art, they
combine Rickman’s raw and colorful photorealistic style with
Korallpionen’s colorful flowers, plants and animals.
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Delicious Brains, or Kim Demåne, is a multifaceted artist
doing both exhibitions, murals, album and magazine covers
and music videos. He has a playful and colourful style with a
lot of details and has previously made art work for the worldwide conference TEDGlobal.
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Vickan is a tattoo and street artist. With her imaginative and
characteristic style, she has quickly established herself as a
name in the Swedish street art scene. Vickan is originally from
Boden and is today based in Stockholm.
Amara Por Dios is an artist born and raised in Stockholm,
who has spent several years living and working in London.
Her style is recognizable with her vibrant colors, organic
shapes, patterns and faces. In 2014, she was named by The
Guardian as one of Britain’s top female street artists.
Huge started painting graffiti in the mid ‘80s and has created
murals all over the world, from Stockholm and Paris to Los
Angeles and Shenzhen. He’s mainly known for his own unique
style known as ”Helium Graff” – hyper-realistic balloon letters.
Adam Algotsson, or Appear37, a graffiti artist from Borås
who now gets to paint on a large scale on home turf. Adam
found graffiti in his teens and got his first paid commission
from the same police officer who had once arrested him for
painting illegally. He has since created over 100 commissioned murals for both businesses and individuals.

Att hålla avstånd
är att visa omtanke
Keeping distance
is being thoughtful

DID YOU KNOW?
During a No Limit festival,
about 900 spraycans and 500
litres of paint is normally used.
The artists never have
to show any sketches in
advance. Instead, they are
provided with large walls as
canvases for them to paint
whatever they choose. This is
also the reason the festival is
called No Limit.
In the previous editions of No
Limit, a total of 33 artists have
participated and created
street art all around Borås.
We look forward to presenting
this year’s artists!
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Since the beginning in 2014 Borås has transformed into an
outdoor gallery with fantastic murals adorning the city’s
public space. 2020 No Limit is now back to splash colour on
new surfaces! New for this year is that No Limit is curated
and co-produced by Artscape, one of the world’s leading
independent organisations within urban art.
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Another announcement for this year’s edition is that the
majority of the art will be created in Norrby, an area directly
west of Borås city center. No Limit: Artscape Edition focusing
on a residential area means new possibilities to involve the
local community in an entirely new way. The festival is also
a tribute to the Swedish urban art scene – all participating
artists are based in Sweden.
The festival area will display both murals and installations.
We have also brought out the creativity of the Borås citizens
in collaborative art workshops, where everyone has been
welcome to make their mark on the city canvas.
artscape.se

artscape.se

artscape_festival

No Limit 2020 skapas i samarbete med:
No Limit 2020 is produced in collaboration with:
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Under festivalen kommer området att smyckas med både
muralmålningar och installationer. Vi har även lockat fram
boråsarnas inre kreativitet genom medskapande konstverk,
där alla varit välkomna att tillsammans med erfarna konstnärer sätta sitt avtryck på staden.
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En annan nyhet i årets upplaga är att majoriteten av konstverk kommer att skapas i området Norrby, väster om Borås
stadskärna. Att No Limit: Artscape Edition förläggs till ett
bostadsområde skapas möjligheter att involvera lokalbefolkningen på ett helt nytt sätt. Festivalen är också en hyllning till den svenska urbankonstscenen – alla medverkande
konstnärer har sin bas i Sverige.
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Sedan starten 2014 har Borås förvandlats till ett utomhusgalleri med fantastiska muralmålningar på stadens husväggar. 2020 är nu No Limit tillbaka för att sprida färg och
form på nya ytor! Nytt för i år är att No Limit kurateras av
och produceras i samarbete med Artscape, en av världens
ledande oberoende organisationer inom urban konst.

Welcome to the fourth edition of the street art festival No Limit!
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Välkommen till fjärde upplagan av gatukonstfestivalen No
Limit!
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