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Non Violence Project by Gloria Haghpasand auktionerades ut till förmån för Non Violence Project. Tavlan är skapad med inspiration 
från Carl Fredrik Reuterswärds Non Violence-revolver. Schackbrädet står för vishet och utbildning. Budskapet är att alla ungdomar är 
olika vilket rutorna återspeglar samt att våldet minskar genom utbildning, vilket också är organisationen Non Violences filosofi. Målet 
är att stärka resurserna för att minska våldet bland barn och ungdomar i samhället. “Jag har spelat schack och målat sedan jag var fyra 

år och har fortfarande kvar mitt första schackskrin som jag fick ärva av min far.”

Hon lägger hellre pussel än sitter med vid glamourösa middagar, planerar  
att spraymåla sin Hermèsväska och kallas för ”glädjedödaren” av sina barn.  

Vi har träffat den hemliga konstnären Gloria Haghpasand. Nu har hon flyttat 
hem till Sverige med sin man Axel ”Axwell” Hedfors och de två sönerna.  

I mars gick hennes tavla Non Violence Project by Gloria Haghpasand 
på Haymarket by Scandic under klubban för 70 000 kronor,  

till förmån för Non Violence Project. 
Text Paulina Bylén Foto Pär Olsson Makeup & hår Vendela Nöre Palmlöv

COLOR 
OF LOVE
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I GLORIAS ATELJÉ PÅ centrala Östermalm trängs dukar 
och tavlor i olika produktionsstadier. Penslar, färg- och 
sprayburkar är prydligt sorterade. Här råder ordning och 
reda. Inget kaos. Direkt när man kommer in sprider sig en 
känsla av lugn och en påtagligt tillåtande stämning infinner 
sig. Gloria förklarar att hon är ganska blyg och ovan vid att 
tala om sig själv, för att i nästa mening tala mer otvunget 
och ledigt om sig själv och sitt liv än många vi träffat. Men 
hon berättar också att hon ofta behöver gå undan för att få 
vara ifred. Hon ser till exempel ofta till att ta med sig pussel 
på resor och utflykter för skapa tid för sig själv att fokusera. 
En strategi som hon även har vad gäller målandet. Det är 
antagligen därför hon har producerat så mycket. Hennes 

ventil, uttrycksbehov och identitet ryms i målandet. I konst-
närskapet. Men inte på estraden. Hennes tavlor har hittills 
endast sålts till privata samlare i Europa och Asien och nu 
även alltså i Sverige. Hennes tavlor är reflektioner över livet 
mellan dekadens och provokation – och en utforskning av 
lyx och förfall. För övrigt planerar hon att spraymåla sin 
Hermèsväska, dels för den uppenbara kontrasten men också 
för att sätta drömmen om det ouppnåeliga i ett vidare per-
spektiv (för att få köpa en Hermèsväska räcker det inte med 
att betala för den, du måste visa att du förtjänar den, något 
som både Gloria och Axel tycker är bisarrt).

– Att måla är att äga sig själv, det är ett sätt att få vara 
sig själv helt utan filter, förklarar Gloria Haghpasand, eller 

 ” Att måla 
är att äga sig 
själv, det är 
ett sätt att få 
vara sig själv 
helt utan filter.



Porträtt Gloria Haghpasand Hedfors

I ETT NÖTSKAL

Namn Gloria  
Haghpasand Hedfors.

Ålder 34.
Familj Äkta mannen Axel 

”Axwell” och de gemensamma 
sönerna Leon Axel 8 år och 

Elton Blixten 3 år.
Yrke Konstnär. 

Ateljé Östermalm.
På nattduksbordet Hafez, 

persisk poesi.
Lyssnar på Petite Fleur, fransk 

jazz, Frank Sinatra, Julio Iglesias 
och Barry White.

Motto "Try not to become a 
man of success, but rather try  
to become a man of value." 

(Albert Einstein).
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Hedfors kanske vi ska säga. För så står det numera i hennes 
pass, det var en julklapp till den äkte mannen Axel ”Ax-
well” Hedfors. En av världens mest framgångsrika DJ:s som 
bland annat ingått i Swedish House Mafia. När de gifte sig 
på Ibiza 2012 valde Gloria ändå att behålla sitt flicknamn i 
offentliga register. Men för att pigga upp Axel 
ändrade hon för två år sedan sitt efternamn 
till Hedfors.

FAMILJEN HAR NU VALT att flytta hem till 
Sverige efter ett antal år av runtflackande 
världen över inkluderat ett längre stopp i Los 
Angeles. Nu är det dock dags för ett par dagars 
ledighet. Glorias plan är att resa till Miami och 
vidare till New York och möta upp Axel. Men 
Gloria skjuter på resan för varje dag som går. 
Hon har helt enkelt svårt att resa bort från de 
båda sönerna Leon Axel, 8 år och Elton Blix-
ten, 3 år. Den yngste har hon inte varit ifrån 
mer än tre dagar sedan han föddes. Men poj-
karna är inte lika sentimentala, de blir glada 
om hon åker bort så de får lite ”ledigt”. Gloria 
är en ganska sträng mamma enligt henne själv. 
Sönerna har det mycket ”slappare” tillsam-
mans med Glorias mamma som då skulle vara 
barnvakt. Emellanåt kallar sönerna henne 
för ”glädjedödaren” lite skämtsamt. Gloria 
förklarar att hon har svårt att se det härliga 
med att leva vuxenliv när inte barnen finns i 

närheten, hon säger att känslan blir lite som att vara olyck-
ligt kär. Samtidigt förstår hon ju mycket väl poängen med 
att komma iväg ett par dagar och leva parliv. Och det är just 
detta som är lite av en röd tråd när man umgås med Gloria, 
motsägelsefulla perspektiv samsas sida vid sida – samtidigt. 

Vilket troligtvis delvis har att göra med hen-
nes bakgrund. Många olika erfarenheter som 
möts som emellanåt kanske kan uppfattas som 
kollisioner. Är det detta som kommer att bli 
synonymt med den moderna människan? En 
person som inte längre har enhetliga erfaren-
heter samlade från ett perspektiv, en plats, 
en familj, en klass, utan ett slags komplex 
globaliserad egenuppfinning? Till Sverige 
kom Gloria som flykting på grund av kriget i 
Iran på 80-talet och har i och med detta flyttat 
många gånger. Dels av nödvändighet men dels 
även en mental flytt i sökandet efter den fasta 
punkten och ett hem. 

– Jag behövde flytta runt för att sedan 
själv få möjligheten att f lytta ”hem” men 
också för att min äldste son började skolan. 
Jag ville att han skulle få chansen att upp-
leva något som jag aldrig har fått, att få vara 
hemma och växa upp i sitt eget hemland. Det 
är viktigt att känna till sina rötter och veta 
var man kommer ifrån för att kunna bygga 
sin identitet för att inte vara vilse i livet när 
man blir äldre, säger Gloria. 

EGNA 
ERFARENHETER

Gloria förlorade sin bror 
i en våldsam kontext. 
Detta är fortfarande 

ett mycket känsligt och 
privat ämne.

— För att ge en rättvis 
bild av detta skulle jag 
behöva skriva en bok, 
kanske gör jag det en 
dag. Många i förorten 
känner från tidig ålder 
besvikelse när de söker 

skydd men möts av 
utanförskap. Då söker 

man efter trygghet 
hos människor som 

lever under liknande 
livsförhållanden. Alla 
människor söker efter 
tillhörighet och många 
har svårt att hitta sin 

rätta plats i samhället. 
Man kan säga att min 

bror är ett exempel på 
när samhället inte använt 
sina resurser på rätt sätt.



Porträtt Gloria Haghpasand Hedfors
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HON BLEV TIDIGT intresserad av det kreativa 
uttrycket och konsten. I början av sin karriär 
arbetade hon som frisör och stylist. Genom den 
yrkesrollen fick hon utlopp för sin passion att 
skapa med händerna. Det var när hon arbetade 
på en salong på Nybrogatan som hon och Axel 
träffades. Det började med att några av Axels 
vänner klippte sig på salongen och uppmunt-
rade honom att söka upp henne. Axel började 
klippa sig hos Gloria och besöksfrekvensen blev 
tätare och tätare. Därefter bjöd han ut henne. 
De började umgås varje dag i några månader 
och hade väldigt kul ihop men Gloria hade inga tankar om 
att inleda ett förhållande med honom. 

– Han var inte ”Gloria-typen”, men sakta men säkert så 
föll jag för honom. Han tyckte att jag var extremt svårflörtad 
och det tog ett bra tag innan det blev något mer än en kram 
när vi skildes åt. För att göra en lång historia kort, 14 år se-
nare så är jag minst lika förälskad om inte ännu mer även om 
det finns dagar då jag vill strypa honom, men det är kärlek 

och jag kallar det för passion, säger Gloria med 
ett skratt. 
Hur lyckas ni hålla ihop med tanke på hur an-
norlunda era liv ser ut nu jämfört med innan 
Axels framgångar? 
– Jag träffade Axel när han var mer Axel än Ax-
well. För mig är han en mycket större stjärna än 
vad Axwell någonsin kommer att bli. Självklart 
så har hans framgångar förändrat mycket i vårt 
liv och levnadsvanor. Men som tur är har det 
bara ändrat på min mans tillvaro och vanor men 
absolut inte vem han är som person. Det är inte 

många som skulle behålla sin ödmjukhet om de var i hans 
skor och det tror jag har varit en otroligt viktig punkt. 
Du har målat sedan du var barn, hur kommer det sig att vi 
sett så få av dina verk? 
– Jag har valt att inte dela med mig av mina verk i någon 
större utsträckning eftersom de har en så stark anknytning 
till mina livsupplevelser. Det krävs en mogenhet och rätt 
timing för att vara redo att låta alla ta del av ens kreationer.

 ”  
Man har 
inte bara  
en stil, 
utan 
flera. 

EN VANLIG GLORIADAG

Jag har inga vanliga dagar eller rutiner, är 
inte en sådan person. Rutiner skulle döda 

lite av min personlighet. Men självklart 
tar jag ansvar som alla vuxna människor. 
När det kommer till barn och familj finns 
struktur med skola, mat, hobby och så 

vidare. Men tiden utanför, det tar jag lite 
som det kommer. Mina dagar innehåller 
träning, träffa vänner, leka kurragömma 
med barnen och så låser jag in mig i min 
ateljé, stänger av telefonen, tänder en 

cigarrett och sätter på hög musik  
och bara målar. 



GLORIAS  
ÖSTERMALMSFAVORITER

Restauranger Un Poco, 
Karlavägen 28, Hillenberg, 

Humlegårdsgatan 14, Bardot, 
Ingmar Bergmans gata 2.
Butiker Tiger of Sweden, 

Biblioteksgatan 12, MRS H 3, 
Birger Jarlsgatan 9. 

Platser Humlegårdsgatan och 
Strandvägen. 
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GLORIAS KONST PR ÄGLAS mestadels av experimentella 
och expressionistiska verk. Det personliga uttrycket formas 
abstrakt. Många gånger ganska naket och rått. Hon jobbar 
mestadels på duk med blandade material, vanligtvis i starka 
färger med metalliska inslag. 
Vilka är dina inspiratörer?
– Jag drivs av ett visuellt känslomässigt engagemang. Jag 
ser därför upp till konstnärer som exempelvis Jackson Pol-
lock. Hans konst engagerar och det är även det jag vill uppnå 
i mitt konstnärsskap. En annan inspirationskälla är Banksy, 
hans engagemang i samhälsfrågor via sitt konstnärliga 
uttryckssätt är något som jag känner igen mig i och brinner 
för. För mig är det av stor vikt att engagera mig i projekt 

som gynnar barn och ungdommar. Jag hade privilegiet att 
samarbeta med Non Violence Project och mitt verk auktio-
nerades ut till förmån för dem.
Anser du att konst kan förändra?
– Om jag ska vara subjektiv så är svaret självfallet att 
konst kan förändra. Att skapa konst är mitt sätt att ut-
trycka mig och samtidigt bearbeta mina känslor. Jag är en 
extremt känslig människa som dessutom många gånger 
har svårt att uttrycka mig med ord. Konst kan väcka käns-
lor hos människor. Min konst kan vara både provocerande 
och även lugnande. Många kan relatera och känna igen 
sig själva i det. 


