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En gång drömde jag att Jorden skulle gå under. Att jag stod hjälplös 
och ensam inför det oundvikliga. Ingen att hålla om, ingen att ta farväl
av. Världen kommer att gå under, oavsett om vi själva lyckas förgöra 
den (genom miljöförstöring eller atomkrig) eller på grund av externa 
krafter som vi inte kan förutsäga eller försvara oss mot. 
    Den goda nyheten är att du inte är ensam. Världens undergång är 
en kollektiv upplevelse. Mina verk utforskar historiska händelser, kata-
strofer, ekonomi och kommersialism genom samhällskritik, psykologi, sa-
tir och absurdism, med undergången som en postmodern symbol för 
förgörelse, förnyelse och förändring. Vi måste se hotet och agera sam-
tidigt som vi måste se varandra, så att vi inte riskerar att uppfattningen 
av världens undergång och vår negativa inverkan på Jorden och mil-
jön endast stannar som en mardröm hos en neurotisk konstnär.

Once I dreamt that the Earth would be destroyed. I stood helpless and 
alone in front of the inevitable. Nobody to hold, nobody to bid fa-
rewell. The world will be destroyed, regardless if we succeed to do it 
ourselves (through environmental pollution or nuclear war) or due to 
external forces we cannot predict or defend ourselves against.
    The good news is that you are not alone. The end of the world is a 
collective experience. My works explores historical events, catastrop-
hes, economy and commercialism through the lens of social criticism, 
psychology, satire and absurdism, with the end of the world as a post-
modern symbol of destruction, revivification and transformation. We 
need to see the threat and act, but at the same time see each other, 
so that our perception of the end of the world and our negative im-
pact on the Earth and the environment doesn't stay as just a nightma-
re in the mind of an neurotic artist.



Om WILLIAM C. WOXLIN
William C. Woxlin (f. 1988), Borlänge, Dalarna, Sverige, 
    är författare, regissör, dramatiker och konstnär. Är ordförande för 
Dalarnas Författarförbund sedan 2016. Samma år introducerades han i
Landstinget Dalarnas databas “Dalalitteraturen”, som listar dalaförfat-
tare med “med god språklig och konstnärlig kvalitet”. 
    Woxlin har skrivit och regisserat ett antal pjäser, exempelvis “Vår sista
färd” som hade urpremiär i konsthallen Borlänge Modern/BOMO förra 
året. 2018 tilldelades han Borlänge Kommuns Kulturstipendium, vilket 
möjliggjorde vidare studier inom konst. Hans konstfilmer har bland an-
nat visats på Solna Konstfilmfestival 2019. Studerade på Falkenbergs 
Konstskola KGI under 2018 – 2019. 

About WILLIAM C. WOXLIN
William C. Woxlin (b. 1988), Borlänge, Dalecarlia, Sweden, 
    is an author, director, playwright and artist. Since 2016 he's the chair-
person of The Authors Society of Dalecarlia. The same year he was in-
troduced into the "Dalalitteraturen", a list of dalecarlian authors "with 
good linguistic and artistic quality". 
    Woxlin has written and directed a couple of plays, the latest was his 
own "Our last voyage", with the first performance at Borlänge Modem 
Art Gallery last year. In 2018 he received Borlänge Kommuns Scholars-
hip of Culture. His video art was premiered at Solna Konstfestival in 
2019. Was a student of Falkenberg Art School - Distance in the KGI 
class of 2019.





KOMET 2
(COMET 2)

2018
42 x 30 cm

Tusch på papper/
Ink on paper



KOMETMONUMENT 1
(COMETMONUMENT 1)

2019
50 x 60 cm

Skulptur i ståltråd /
Steel wire sculpture 

Ett dovt mullrande ljud från himlen; så slets hela jordskorpan upp. 
Det var nästan vackert... men bara nästan... 

A dull, rumbling sound from the sky; and then the crust of the Earth
was torn. It was almost beautiful... almost...



GREETINGS FROM
GROUND ZERO

2019
15 x 11 cm

Vykort / Postcards

Skicka hälsningar med motiv från Attackerna vid World Trade 
Center, Förlisningen av Estonia, Härdsmältan vid Fukushima eller 
Tsunamin vid Indiska Oceanen. Allting kan kommersialiseras. Glöm
inte porto!

Send greetings from catastrophes. Everything can be sold.



SVAMPMOLN 1
(MUSHROOM CLOUD 1)

2018
30 x 21 cm

Tusch på papper/ Ink on paper

Jag har nu blivit döden, världarnas förintare, tänkte J. Robert 
Oppenheimer efter provsprängningen av atombomben Trinity.

Now I am become death, the destroyer of worlds, thought J. 
Robert Oppenheimer after the nuclear test of the atom bomb 
Trinity.



MONOLIT 1
(MONOLITH 1)

2018
42 x 30 cm

Tusch och kol på papper / 
Ink and charcoal on paper

När molnen skingrade sig tornade en stor svart monolit upp. Ingen
vet hur eller när den kommit dit.

When the clouds parted, a large black monolith towered from 
them. Nobody knows how or when it came.



STRUKTURER 1
(STRUCTURES 1)

2018
42 x 30 cm

Tusch på papper / 
Ink and charcoal on paper

Osammanhängande strukturer svävar ovanför oss. Sedan faller 
allt ned. Precis som oss.

Incoherent structures floats above us. Then everything falls down. 
Just like us. 



FONTÄN 1
(FOUNTAIN 1)

2018
30 x 42 cm

Tusch, kol och blyerts på papper / 
Ink, charcoal and graphite on paper

Det var som om världen vändes upp och ned. Formen var vacker,
som en DNA-sträng, men vattnet var förgiftat av bly och helt 
odrickbart.

It was as if the world had turned upside down. The shape was 
beautiful, like a string of DNA, but the water was poisoned by lead
and completely undrinkable.



  

INSPIRATIONAL CARDS
IN CASE OF EMERGENCY

2019
8.5 x 6 cm

Kortlek / Card deck

Ta ett kort ur kortleken. Bli inspirerad. Ge upp.

Pick a card from the deck. Get inspired. Give up.



1) Inspirational Cards in Case of Emergency

2) Have faith in: (in particular order) 1. The Government 
    2. God 3. Yourself 

3) Fun Card #1 

4) Doomsday Event Instructions 1. Duck and cover 
    2. Wait for government help 3. Wait…

5) Get out of jail free card (may not be valid after
     the end of the world)

6) Don’t trust anyone (except the government)

7) Carpe Diem

8) This card is intentionally left blank

9) Health Card

10) In case of Emergency please discard this card

11) Smile you're on television

12) Life will not prevail

13) Always look on the bright side of life



BLACK PALM 1

2018
30 x 42 cm

Akryl på papper / Acrylic on paper

Palmerna på stranden var svarta efter atomregnet.

The palms on the beach was black after the atomic rain.



CUBE

2018
30 x 21 cm

Grafiskt tryck / Graphic print

Och inga geometriska figurer fanns mer.

And all the geometrical shapes were no more.



PLANET OCH MÅNE 1
(PLANET AND MOON 1)

2018
18 x 12 cm

Akryl på papper / Acrylic on paper

Inget finns kvar. Planeten står äntligen tom.

Nothing is left. The planet is finally empty.





KATAKLYSM
(2019)

www.youtube.com/watch?v=JD89EP-7g6E 

ALLA NAMN
(2018)

www.vimeo.com/328395152

SE FLER FILMER PÅ VIMEO ELLER YOUTUBE
WATCH MORE AT VIMEO OR YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=JD89EP-7g6E
https://vimeo.com/328395152


CURRICULUM VITAE
UTBILDNING / EDUCATION
2018 – 2019 Falkenbergs Konstskola
2012             Litteraturvetenskap A & Psykologi A, Lunds Universitet
2011 – 2012 Religionsvetenskap, Uppsala Universitet
2010 – 2012 Master Ekonomi, Örebro Universitet
2007 – 2010 Fil. kand. Ekonomi, Högskolan Dalarna

UTSTÄLLNINGAR / EXHIBITIONS
(urval)

2019 Utställning, Vårutställning 2019, Falkenbergs Konstskola
2019 Utställning, Monter - Kropp och undergång, Gamla Elverket, Falun
2018 Utställning, ArtLab, BOMO Konsthall, Borlänge
2010 Utställning, DFF50, Borlänge bibliotek, Borlänge

FILMFESTIVALER / FILM FESTIVALS
2019 Official Selection, Kataklysm, Cefalù Film Festival, Cefalù, Palermo, Italien
2019 Official Selection, Kataklysm & Alla Namn, Solna Konstfilmfestival, Solna, 
Stockholm, Sverige

 

LITTERATUR / LITERATURE
(böcker m.m.)

2019 Dramatik 2000-2018
2016 Månen närmar sig: pjäs i två akter
2013 Det Kolossala Svampmolnet: noveller och kortprosa
2011 Mannen som fanns överallt: dikter
2011 Livsindustriverk: Dalarnas Författarförbunds Lyrikserie
2010 Arkipelag: diktsvit
2007 69 Det Stora Svenska Rymdprojektet : musikalpjäs i två akter
2004 Möte i parken: pjäs i en akt

 



TEATER / THEATRE
(regi, manus, skådespelare)

2018
Vår sista färd : pjäs i två akter (manus/regi) BOMO Konsthall, Borlänge
Att väcka allt inom mig(manus/regi/skådespelare) BOMO Konsthall, Borlänge
Möte i Parken (manus/regi) BOMO Konsthall, Borlänge

2017
Snöstorm: dialog (manus/regi) Teaterhuset, Ludvika
En elefant i plast: pjäs i två akter (manus/regi/skådespelare) Teaterhuset, Ludvika
Du Liv (skådespelare) Magasinet, Ludvika

2016
På villande hav(regi/skådespelare) Teaterhuset, Ludvika

2015
Månen närmar sig: pjäs i två akter (manus/regi) Teaterhuset, Ludvika
Barnet möter döden: dialog (manus) Teaterhuset, Ludvika

2014
I väntan på Godot (regi/skådespelare) Teaterhuset, Ludvika
Lite Råare 2 (regi/skådespelare) Teaterhuset, Ludvika

2013
Lite Råare (regi/skådespelare) Teaterhuset, Ludvika

2008
69 Det Stora Svenska Rymdprojektet : en riktig metamorfos(regi, manus, 
skådespelare) Maximteatern, Borlänge

 

VIDEOART 
(urval, konserter m.m.)

2019
Kataklysm

2018
Alla namn
Idag mår jag inte speciellt bra
Gift för två skådespelare
Miniatyrkropp för en skådespelare

2016
Naturescape



PERFORMANCE
(urval, konserter m.m.)

2016 Konsert, Stadsparken, Ludvika
2009 Konsert, StudioSession, Borlänge
2009 Konsert, Klubb Ohm, Borlänge
2008 Konsert, Eskilstuna
2008 Konsert, Säterdalen, Säter
2008 Konsert, Meken, Smedjebacken
2008 Konsert, Seaside Festivalen, Falun
2007 Konsert, Caoz, Borlänge

MUSIK / MUSIC
(LP, EP m.m.)

2009 Live After Midnight (Live)
2009 Reality After Midnight
2007 Tuxedo Junction (Live)
2007 Goodbye, Spaceblade
2007 Hugsjon
2006 Chaos at Caoz (Live)
2006 Cornea
2006 The Eternal Struggle
2006 Contempt of Death
2006 Reincarnation
2005 Post Inferno Soundtrack
2005 Stehplatz.81 (EP)



KONTAKT
CONTACT

WILLIAM C. WOXLIN

www.williamcwoxlin.se

Mail:
info@williamcwoxlin.se

Instagram:
www.instagram.com/williamcwoxlin

Facebook:
www.facebook.com/williamcwoxlin

Vimeo:
www.vimeo.com/williamcwoxlin

Youtube:
www.youtube.com/vonfantasy 

https://www.youtube.com/vonfantasy
http://www.vimeo.com/williamcwoxlin
http://www.facebook.com/williamcwoxlin
http://www.instagram.com/williamcwoxlin
mailto:info@williamcwoxlin.se
http://www.williamcwoxlin.se/



