
CV – STINA WIRSÉN 

UTBILDNING 
- Nyckelviksskolan allmänna hantverkslinje 1985–1986 
- Konstfack 1988–1992 

ARBETE / UPPDRAG I URVAL 
- Dagens Nyheter 1990 –2010. Anställd som tecknare med fokus på, kulturdelen. Ett brett 
arbetsfält med uppdrag som resereportage, modeteckning, ideillustration och författarporträtt. 
Chef över tidningens illustrationsavdelning med ansvar för inköp av illustration  mellan åren 
1996 –2006. 
 
- Numera frilansande medarbetare. Egen verksamhet från 2010 och framåt – fokus på egna 
projekt och varierande uppdrag, både konstnärliga och kommersiella. 

- Sedan 2000 håller Stina Wirsén föredrag och workshops internationellt. Fokus ligger på barn 
mellan 2-6 år. Stina Wirsén har arbetat med barn och bild i bl.a. Abu Dhabi, Tokyo, Bologna, 
Umeå, Stockholm och Lillehammer. 

UTSTÄLLNINGAR I URVAL 

- Konsthallen i Lidköping ”Papier” i samarbete med Bea Szenfeld 2019. 
Szenfelds papperskreationer visas mot en fond av Wirséns abstrakta och halvabstrakta 
akvareller, med fokus på kropp och rörelse. Wirsén visar även modeskisser och tolkningar av 
Szenfelds verk.  
Utställningen är curerad av Amanda Österberg. 

- Teckningsmuseet Laholm 2018. 
Separatutställning på Nordens enda museum specialiserat på teckningskonsten. Utställningen 
visar mer än 300 verk och täcker tidningsteckning, modeillustration, abstrakta verk samt den 
rika bilderboksproduktionen.  

- Dansmuseet i Stockholm 2016, originalskisser från Operans dansare backstage och på scen, 
samt tolkningar av modeskaparen Bea Szenfeldts plagg/objekt. Teckningarna visades 
tillsammans med Szenfelds objekt samt Carl Thorborgs och Karolina Henkes fotografier. 

- Separatutställning Sunaparanta Artcentre Goa Indien 2016. 
Akvarell och tuscharbeten på papper med kroppen som tema. Abstrakta och föreställande 
bilder. 



- Sven Harry Karlsson 2014. 
”Kring millennieskiftet startade en explosionsartad utveckling på den svenska modescenen. 
Utställningen Svensk Mode: 2000–2015 på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm skildrar 
den snabba estetiska och konceptuella förändringen under denna händelserika period genom 
ett stort antal nyckelplagg från svenska modeskapare samt modeteckningar av Stina Wirsén. 

- Bror Hjorts hus 2013. 
Separatutställning med tyngdpunkten på barnboksillustrationer och med ett flertal mode och 
porträttillustrationer. 

- Svenska Ambassaden i Tokyo 2012. 
Samlingsutställning på Tokyo Design Week. Ett samarbete mellan Svenska institutet, Svensk 
Form och Sveriges Ambassad i Tokyo. 

- Nationalmuseum 2010. 
Utställningen ”Handgjort”. Samlingsutställning med fokus på den tecknade linjen i en dialog 
mellan Stina Wirséns teckningar och teckningar ur Nationalmuseets egna samlingar. 
I utställningen visades utöver teckningar av Stina Wirsén även verk av bland andra Rafael, 
Angelica Kauffmann, John Bauer, Antoine Watteau och Matthias Grünewald. 

- Konstnärshuset 2009. 
Separatutställning på Konstnärshusets Grafikgalleri. Reportageteckningar från Stockholms 
krogliv. 

PRISER I URVAL 
- Stockholms Stads Kulturpris 
- Expressens Kulturpris Heffaklumpen för boken ”Supershow med Rut och Knut” 
- Elsa Beskowplaketten för boken ”Rut och Knut ställer ut” 
- Nordiska Tecknares Pris 
- Guld, Silver samt Award of Excellence av Society of Newspaper Design (under tiden på 
DN) 

BÖCKER I URVAL: 
- 100 ÅR AV ENVISHET 
Naturskyddsföreningens jubileumsbok, rikt illustrerad. 
- VAR DET BRA SÅ? 
Anneli Jordals reportagebok om klasssamhället i Sverige. 
- ALLVARLIGT TALAT 
Lena Anderssons nya bok, kommer i vår på Natur & Kultur. 
- TORE WRETMANS SMÖRGÅSBORD 
Illustrationer till den klassiska kokboken i nyupplaga. 
- LITEN 
Ett samarbete med Brottsoffermyndigheten. En bok för barn och för vuxna  som tar upp 
ämnet våld i nära relationer. 

  



BARNÖCKER I URVAL 
- ”RUT OCH KNUT” 
Ca 20 böcker mellan 1996–2006. 
- ”BROKIGA” 
Ett 20-tal böcker inkl antologier, från 2008- framåt. 
- ”VEM” 
Ca 16 böcker mellan 2003- 2013. Böckerna har filmatiserats. 
- ”En stjärna vid namn Ajax 
- ”Hallå där inne" 
- ”Systern från havet” Författare: Ulf Stark. 
- ”Leka tre” och ”Små flickor och stora” Författare: Carin Wirsén 
- ”Liten” En bok om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter, i samarbete med 
Brottsoffermyndigheten. 
- ”Historien om Bodri” En berättelse om Förintelsen för barn, baserad på Hédi Frieds egna 
upplevelser. Hédi är en av de överlevande från Förintelsen och boken är framtagen i nära 
samarbete med henne. 


