


Detta är en mindre samling utvalda uppdrag. För att få en 
större bild av vad jag gör & se mer egna arbeten gå in på min 

hemsida www.johnbeijer.com eller instagram @johnbeijer
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Väggmålningar



Bastard Burgers

Väggmålningar för hamburgerkedjan Bastard Burgers i deras 
restauranger i Östersund, Sundsvall & Skellefteå. 
Alla är målade på frihand med sprayfärg.

Bastard burgers Östersund.

Bastard burgers Skellefteå.

Bastard burgers Sundsvall.

www.johnbeijer.com



Väggmålningar för Asllani 
Court i Vimmerby. Uppdraget 
gjordes i samband med fot-
bollsplanen Asllani Court som 
byggdes under våren 2018 i 
Asllanis hemstad Vimmerby.

På uppdrag av ICA Fastigheter

Väggarna är målade på frihand 
med sprayfärg.

Bild från Sportbladet.

www.johnbeijer.com

Asllani Court, Vimmerby



www.johnbeijer.com

Clinton hall, New York

Väggmålning för Clinton Hall i en av deras restauranger i 
Williamsburg, New york. Målningen ligger i i trappan upp till 
deras takterass och kan betraktas från uteserveringen för 
restaurangen. 



Två stycken gångtunnlar målade åt 
Helsingborgs kommun.

Tunnlarna är 22 och 11 meter långa 
och båda sidor av tunnlarna 
designades och målades av mig, 
med assistans av Kulturhotellet.

www.johnbeijer.com

Helsingborgs Kommun



Muralmålning åt MACAM som är ett museum för 
modern konst i Byblos, Libanon. 

Målningen gjordes som en del av ett EU
projekt där tolv konstnärer från olika länder 
världen över målade varsin 5x5 meter stor vägg på 
temat Mänskliga rättigheter.

www.johnbeijer.com

MACAM Libanon



Design / Illustration



Illustration & designjobb åt Dick clark productions / 
BBMAS. 

Illustrerade porträtt för nominerade i olika kategorier.
Detta resulterade i åtta stycken porträtt som 
användes i reklamsyfte på Billboards hemsida och
sociala medier inför galan.

www.johnbeijer.com

Billboard Music Awards



Illustration & designjobb åt 
Monza Bicycle Club. 

Monza gör retro BMX-cyklar, jag 
designade “Pads” till deras cyklar 
samt gjorde en illustration som
användes som tryck på t-shirts 
och andra kläder.

www.johnbeijer.com

Monza Bicycle Club



Illustration & designjobb åt 
Pabst Blue Ribbon. 

Designat och illustrerat ett arkadspel i marknads-
föringssyfte. Illustrationerna används också till t-shirts 
och klistermärken bland annat.

www.johnbeijer.com

Pabst Blue Ribbon



www.johnbeijer.com

Mih entertainment / Sony music

Illustration & designjobb åt amerikanska artisten 
King Lil G. 

Illustrerade omslag samt design för hela CD
layouten, från baksida, insida till CD skivan.
Omslaget användes som affischering i hela USA för 
artistens turne, som 10x5 meter billboardreklam i cen-
trala Los Angeles & foliering på turnebuss bland annat.



Egna arbeten



www.johnbeijer.com

Heroes & Cereal

Heroes & Cereal var en helt egenproducerad
utställning som jag hade i en egen hyrd lokal i Stockholm city.

I utställningen ingick förutom målade tavlor, väggmålning-
ar, tryck på plexiglas och papper och ett “flingpaket” som 
jag själv designat som innehöll en t-shirt en metall pin och 
en scarf, allt designat och framtaget av mig. På grund av all-
män begäran flyttades utställningen sedan till Galleri Granen i 
Sundsvall.

Utställning

Väggmålning på Galleri granen, Sundsvall.

Flingpaket med merchandise.“No face no case”

Tavlor, väggmålning & mingel, Stockholm.



www.johnbeijer.com

Blandade väggmålningar och samarbeten

Thrills med Zenit, Snösätra 2019

Heroes vs Villains med Virus, Porto 2019 Burn med Joel Arroyo, Barcelona 2019

Poisonous med Zenit, Snösätra 2018

PEW PEW, Mas guinardo 2019

God damn, Porto 2019



Kontakt

Namn: 
Telefonnummer: 
E-mail: 
Hemsida: 

John Beijer 
076-118 28 43

john@johnbeijer.com
www.johnbeijer.com


