
PRESSMEDDELANDE  

Vad har Branson, Pagrotsky, Elmander, Sjödin och 

Skinnarmo gemensamt? 

 

 
 
Jo, de har plockat plastskräp från haven till Göteborgskonstnären Charlotte 

Olsson. Under sommaren har Charlotte skapat en stor skulptur av skräpet 

som samlats in från hela världen. Syftet med skulpturen är att 

uppmärksamma miljöproblemen i haven. Hon har även skapat en 

konstutställning med samma tema. Både skulpturen och konstutställningen 

kommer finnas tillgängliga på Clarion Post och Skönhetsfabriken i Göteborg 

under hösten med start den 31 augusti. Stora delar av intäkterna från 

utställningen kommer att gå till The Perfect World Foundation. För Charlotte 

handlar det om att ta vara på det som redan finns och vara varsam om jordens 

resurser.  

 

- Havet är den största källan till liv och den största inspirationskällan för mig, säger 

Göteborgskonstnären Charlotte Olsson. Att havet snart innehåller mer plast än fisk 

gör mig livrädd. Nästan hälften av det syre vi andas kommer från havet. Vad är det 

vi lämnar vidare till kommande generationer?  

 

Under hela sommaren har Charlotte skulpterat konst av plastskräpet som hittats i haven. 

Många vill vara med och rädda våra hav. Bland annat har Sir Richard Branson, Sarah 

Ferguson The Duchess of York, Leif Pagrotsky, Ola Skinnarmo, Johan Elmander, Agneta 

Sjödin, Mikkey Dee, Team Anna, Lasse Gustavsson, m.fl. hjälpt till att samla in plastskräp 

som flutit iland. Charlottes syfte med den nästan fyra meter höga skulpturen är att skapa 

uppmärksamhet kring miljöproblemen i haven. Skulpturen, “The plastic heart of 

Scandinavia”, kommer finnas till allmän beskådan på Clarion hotell Post från och med den 

29 augusti.  

 

 

 



   
 

 

Charlotte brinner för välgörenhet och vill bidra så mycket hon kan. Hon har donerat 

många tavlor som auktionerats ut. Flera gånger har slutsumman landat på över 100.000 

kronor. Hon stöder både The Perfect World Foundation, Ronald McDonald hus och 

Världens vackraste skärgård. Charlotte har även samarbetat med Project playground, 

Hjärtebarnsfonden, Ung Cancer och 1,6 miljonersklubben för att nämna några. I sina 

välgörenhetsarbeten har hon bland annat samarbetat både med prinsessan Sofia och 

hockeylegenden Henrik Lundqvist. Charlotte är dessutom en utav de ytterst få svenskar 

som har fått ställa ut sin konst på Europarådet för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg.  

 

The Perfect World Foundations vision är att väcka människors medvetenhet, samla in 

pengar och agera tillsammans med andra organisationer för djur och natur. Den 14 

september arrangerar de en välgörenhetsgala i Göteborg med temat “Save The Ocean”.  

Förmånstagaren till intäkterna som samlas in under kvällen är Dr Sylvia Earle. Hon har 

dedikerat hela sitt liv åt att rädda haven. Denna 81 åring som fortfarande är aktiv 

spenderar varje dag till forskning och föreläsningar. En sann förebild menar Charlotte 

Olsson. Under galakvällen kommer en tavla som Charlotte har skulpterat av plastskräp 

från haven tillsammans med förmånstagaren Dr. Sylvia Earle auktioneras ut. Även 

ambassadören Sarah Ferguson The duchess of York har hjälpt till att skapa Charlottes 

tavla. Ett fantastiskt samarbete för en bättre framtid. 

 

- Det känns underbart att så många har engagerat sig i projektet. Att dessutom flera 

välkända personer är villiga att använda sitt kändisskap till att uppmärksamma 

miljöproblemen och inspirera till förändring är suveränt. För mig är det en 

fantastisk möjlighet att kunna påverka genom konsten, något som jag kommer 

fortsätta med så länge jag lever. Alla kan göra något, säger Göteborgskonstnären 

Charlotte Olsson. 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Charlotte Olsson, konstnär, 070-565 26 36 charlotte@charlotteolsson.se   

 

Bakom Charlotte Olssons glädjefulla målningar ligger ett viktigt budskap gömt. Det handlar om att ta 

vara på det som redan finns och vara varsam om jordens resurser. Hon skulpterar all sin konst av 

återvunnet material och av respekt för det gör hon endast original – aldrig några tryck eller kopior. Så om 

du har ett konstverk av Charlotte kan du vara säker på att det är exklusivt endast för dig. Hennes konst 

finns representerad i både privata och officiella samlingar. Charlotte har tidigare ställt ut på Europarådet 

för mänskliga rättigheter I Strasbourg, Hollywood Road Gallery i London, Decorative Art Fair i London, 

The Gallery på Gothia Towers i Göteborg, etc. Hon brinner för välgörenhet och genom konsten engagerar 

sig så mycket hon kan i flera olika organisationer.  

 

 

 

 

Charlotte Olsson Art www.charlotteolsson.se  

Johannelundsgatan 9  

426 77 Västra Frölunda  
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Charlotte Olsson med sin skulptur “The plastic heart of Scandinavia”. 
 

 

 


