
 
 

SHAW PETRONIO  
(1969)  

Jag är en brittisk Street- och popkonstnär som bor och producerar konst i södra Sverige.  
Jag växte upp i London under 1970 och 80-talet med en fascination för Science Fiction, Marvel 
serier och hiphopkulturen. Efter att ha sett den banbrytande graffitidokumentären "Style Wars", i 
en period när jag inte pluggade (1983), började jag skriva graffiti med några klasskamrater.  
På den tiden var jag inte en produktiv graffitikonstnär, men stilen i denna genre blev senare en 
stor inspirationskälla i många av mina verk. 
1989 – 91 fortsatte jag mina konststudier vid Central Saint Martin School of Art. Samtidigt blev 
mitt liv allt mer instabilt som hemlös. Det blev omöjligt för mig, både mentalt och ekonomiskt, 
att klara av mina studier. 
Under några tuffa år tjänade jag mitt levebröd som gatumusiker på dagarna och på kvällarna 
uppträdande jag på klubbar.  
Det tog flera år innan jag kände mig inspirerad att börja måla igen men 1998 hade jag min första 
utställning sedan studierna på konstskolan. Jag ställde ut i "La Brocca" i West Hampstead med en 
samling verk i olja. Min stil på den tiden var mörk, halvfigurativ och abstrakt med inspiration av 
futurismen och senare av den schweiziska konstnären Hans Rudolf  Giger. 
1999 tog jag upp mina studier igen och tog en magisterexamen i interaktiv media. Genom att 
kombinera mina konstnärliga talanger med nya digitala färdigheter satsad jag på att bygga upp en 
multimedia karriär inom allt från grafisk design till popvideor, animering och som art director. 
Efter min flytt till Sverige 2007 började jag måla och producera konst igen. Numera kombinerar 
jag Street, Pop och samtida konst till min egna unika och ofta "högljudda" stil. 
 
Utställningar: 
United Hairdressers, Ängelholm, Aug 2020 - "United Vs. Petronio" 
Blåhallen, Höganäs, July 2020 - "Sommar Galleria" 
Wicked Art Studio, Farhult, Jun 2020 - “Last Tango In Farhult”  
Affordeable Art Fair, Stockholm, 10-13 October 2019 
A2 Collective, Helsingborg, R&R, May 2019 



Spritfabriken Pop-Up, Helsingborg, Spritfabriken, April 2019 
Wicked Art Studio, Farhult, Apr 2019 - “Open Studio”  
Art Nights Zwolle, Holland, Amsterdam, Feb 2019 
Margin (Art & Media) Bv, Hanoi, Vietnam, Jan 2018 
Wicked Art Studio, Farhult, Apr 2018 - “Open Studio”  
Kultuhotellet, Helsingborg, May 2017 - “Monkey Brain (Solo)”  
Garage Conference Area, Höganäs, April 2017 - “Art2”  
Åstorps Bibliotek, Åstorp, Jan/Feb 2017 “Solo Exhibition”  
Jäger & Jansson Galleri, Lund, May/June 2016  
Krapperups Konsthall, Höganäs, Dec 2015 - “Christmas Saloon”  
Kulturhotellet, Helsingborg May/June 2015 - “Invigning”  
Krapperups Konsthall, Höganäs, April 2014 - “Kullasalongen 2014”  
Gallery Vingård, Höganäs, April 2013 - “Solo Exhibition”  
Midi Gallery, Helsingborg, Feb 2012 - “Solo Exhibition” 

 

 


