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2015 genomfördes skid-VM i Falun. Jag var där egenskap av fotograf och reporter. Vilija var 
där i egenskap av konstnär och kroppsmålare. Senare samma år sammanstrålade jag och 
Vilija i Los Angeles och vi inledde vårt gemensamma konstprojekt som hade en tanke att få 
människor att reflektera över sin relation till naturen. 
 
I USA besökte vi klipplandskapen i Arizona och i Kalifornien fick vi se kontrasterna av det 
totalt orörda och de ställen som är starkt påverkade av människans aktivitet. Från Sequoia 
redwoodskogar där svartbjörnsfamiljer betade gräs till vattenbristen Los Angeles där 
klimatförändringarna kan få människor och djur att tvingas fly.  
 
När jag och Vilja var tillbaka i Sverige fortsatte vi vårt gemensamma projekt där vi sökte upp 
orörda platser i Dalarna. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan och jag tror att denna 
pandemi fått oss att uppskatta den svenska naturen mer. En natur som vi inte kan ta för 
givet. Bilderna på Teresa Riman är tagna i Dalens naturreservat i Rättvik och visar på att vi 
inte behöver åka till andra sidan av jordklotet för att ta del av fin natur.  
 
Vilija är ursprungligen från Klepida i Litauen men var från 2010 verksam som konstnär i 
länet. 2015 fick hon Landstinget Dalarnas kulturpris, från och med 2019 är Viija verksam från 
Italien där hon bor med sin sambo och barn. Samma år vann hon också World Bodypainting 
Championship i kategorin specialeffekter.   
 
Jag själv är uppväxt i Rättvik och har ett förflutet som skidåkare med meriter både på junior-
VM och i Vasaloppet. Efter att jag avslutade mitt liv som elitidrottare har jag varit 
egenföretagare inom media där jag senaste åren framför allt jobbat journalistiskt. Något 
som lett mig till allt ifrån oljeledningskonflikter i North Dakota till Greta Thunberg och EPA-
ungdomar i Mora.  
 
Vill ni se mer från mig och Vilija kan ni följa oss på instagram, @adamkarlsjo och @vilija_art.  
 
På följande länk kan ni se Vilijas senaste konstprojekt. https://www.thememoryofwater.org 
 
Vill ni se mer av mig som fotograf kan ni söka på mitt namn och klicka på länken till Sveriges 
Fotografers Förbunds hemsida.  https://www.sokfotograf.se/adamjohansson 
 
Kontakt: adamkarlsjohansson@gmail.com 
 
Telefon: +46705618531 


