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“Pastelae - Internet feelings” på 
Kulturhuset Stadsteatern - 
konstnärsduons första fysiska utställning  
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Pastelae är det svenska konstnärsparet från Piteå som skapar digital konst i form av 
3D-bilder och videos i karaktäristiska pastellfärger. Pastelae har länge varit ett stort 
namn på internet och de ligger bakom det mycket populära Instagram-filtret Extreme 
lashes med den populära uppföljaren Mega Lash 2. Deras konst har uppmärksammats 
av världsartister som Miley Cyrus och Lil Nas X. “Pastelae - Internet feelings” är 
Pastelaes första fysiska soloutställning som består av över hundra verk, och låter 
besökaren kliva in i deras surrealistiska cybervärld.  
 
Utställningen öppnar fredagen den 23 september i Galleri 5 på Kulturhuset 
Stadsteatern.  
 
Pastelae är de självlärda 3D-konstnärerna Josefin Jonsson och Emil Eklund som bor och 
verkar tillsammans i Piteå, men har samlare och beställare över hela världen. Från 
hemmastudion har de skapat en surrealistisk, humoristisk och färgstark drömvärld. Genom 
Instagramkontot @pastelae (där de i skrivande stund har 128 000 följare) når de ut med sitt 
pastelliga universum, och har sedan starten 2014 varit ett stort namn inom digital konst och 
presenterar i regel enbart sina verk online. Med “Pastelae - Internet feelings” visar de för 



 

 

första gången upp sina verk i en omfattande soloutställning och tar steget in i det som online 
ofta refereras till som ”meat space”, dvs den köttsliga världen.  
 

- Det känns både kul och nervöst att ta vår konst och pastelliga universum ut i meat 
space för första gången. Att bygga upp vår digitala värld i det fysiska rummet. 
Utställningen kommer verkligen att bli en fysisk version av Pastelae där vi hoppas att 
besökaren uppslukas av vår drömvärld och glömmer omvärlden, säger Josefin 
Jonsson.  

 
“Pastelae - Internet feelings” visar ett hundratal audiovisuella verk, varav några 
platsspecifika, och erbjuder besökaren möjligheten att få bekanta sig med duons digitala 
pastelluniversum i en suggestiv rumslig helhetsupplevelse. Utställningen består av flera rum 
och utforskar sex olika teman: kropp, mode, teknikromantik, 3D som hantverk, digital 
meditation och framtid. Duon släpper bl.a. tre helt nya låtar med tillhörande musikvideos, 
tillsammans med musikern Benjamin Wood där texterna skrivits med hjälp av AI (Artificiell 
Intelligens). I utställningen ingår även en kort dokumentärfilm om Pastelae.  
 

- Alla har idag en relation till internet och sociala medier, men trots det så är net art och 
3D-konst fortfarande okänd terräng för många. Pastelae representerar en ny 
generation DIY-konstnärer som utmanar hierarkier och skapar kreativa frizoner 
online. I utställningen ”Pastelae - Internet Feelings” får besökaren upptäcka deras 
säregna virtuella drömvärld som rör sig i gränslandet mellan svärta och pastell i den 
digitala populärkulturens absoluta framkant, säger Aia Jüdes, curator. 
 

“Pastelae - Internet feelings” pågår i Galleri 5 på Kulturhuset Stadsteatern mellan 23 

september 2022 och 8 januari 2023. 

 

Mer information om utställningen. 
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