
PABLO
CASTILLA



Jag är utbildad i målning från Fakulteten för bildkonst, 
Sevilla Universitet. Nu arbetar jag som webbutveckla-
re i Formsmedjan Kommunikation. 

Jag är en spansk konstnär nu boende i Norrbotten. 
Jag är en skämtsam spanjor med absurd humor, käm-
par mot orättvisor och tar livet med ett skratt. 

Gamemaster och amatörförfattare som gillar att 
spela rollspel, skriva, läsa fantasy,  scenograf,  kreativ 
ilustratör, pappa, på fritiden brukar jag träna inför 
årets viktigaste (och enda) tävling: Skatamarksjoggen!    

Pablo Castilla från Sevilla

¡Hola!

Jag trivs bäst i glada vänners lag och älskar min 
siesta, att efter hela dagen framför datorn lägga sig 
i soffan och se en tv serie med katten i famnen. Min 
dröm brukade vara en portal i trädgården som leder 
till Sevilla i vinter, men nu har jag landat här.

Vem är jag?



2019

Djuptjärn
100x80

Mina målningar är ofta  i starka färger men med lite 
trista motiv från Sevilla eller från min tid i London. Att 
komma till en liten stad i norrbotten  har varit en stor 
omställning för mig, och sedan jag kom till sverige 
2012 har jag haft ett uppehåll i mitt måleri. Jag kunde 
inte hitta inspirationen fast jag försökte flera gånger.

En tavla kunde ligga månader som en påminnelse 
om att jag brukade måla. Jag testade skissa, att göra 
samma process som jag gjorde i Spanien men ingen-
ting funkade, ända till sommaren 2019 då jag prova-
de att måla någonting annorlunda. Jag hittade inga 
motiv i Boden, jag tänkte att min stil inte skulle passa 
till att måla landskap. Men en sommarmorgon då jag 
var ute och promenerade med vår hund i Björkelund 
tänkte jag att jag måste ändå försöka. Det var som att 
börja andas efter att ha hållt andan en lång stund. 

Alla tavlor är olja på duk.
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1,2. Sommar i Ubbyn. Djuptjärn
3. Stationgatan, Bodträsket
4.Fabriksgatan
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Björkelund
90x116



Björns
40x60



Ubbyn
90x116



Källgatan
65x45



1. Björkelund, Backgatan
3. Tågstationen i Luleå
4. Källgatan
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Kommendörsgatan
80x100



Bushållplats
65x80



Juan Pedro
54x65



PRO 
CES 
SEN ICA Kvantum, 3 steg i processen



ICA Kvantum
90x90



Blå huset
65x80



Backgatan
90x90



Processen:
COOP Luleå, Tennstopet, Prästholmen



Björkelund natt 
54x65



Prästholmen
65x80



Tågstation
100x100



Tennstopet
90x90



Björklund skuggor 
72x92



TIDIGARE VERK Tavlor målat i Spanien 
från 2000 till 2010

Calle Sierpes

Bus



Botellona Dame argo

La casa



El viejo

El  mundo



Tack för din tid!
Kontakta mig på 072 549 66 39 eller
pablocastillaaguilocho@gmail.com.
Skype: pabscastilla

Vill du läsa mer om mig? Besök
ubbynhuset.com

Pablo Castilla


