
Ahmed har fått opplæring i teater av Rikke

 Jurgens ved Usedvanlig teater, i Harstad. Han har

vært med på 2 oppsetninger der; i 2006 som

Charlie Chaplin i «Krig og kjærlighet på Balkan»,

og i 2007 med rollen som Kværnknarren i

 «Mystiske fortellinger fra nord». 

Han har gått 4 år på Rå Videregående skole,

hvor han fikk innføring i forskjellige teknikker,

som han har brukt innenfor kunsten sin. Blant

annet maleri, skulptur, applikasjoner av tøy, for

eksempel har han sydd egne skjorter med farge-

rike mønster på. 

Ahmed er selvlært på pc, der han lager sine

egne bilder, som har sterkt symbolspråk og far-

gebruk. Det kan gjerne være: 

• Kors 

• lys

• Freds/anarkist-tegn 

• Dødningeskaller eller kranier

• Blod 

• Edderkopper/vampyrer

• Monster
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Kunstneren Ahmed Nordin. Uten navn.

Ahmed Nordin født 18. januar 1988 i Tromsø. Sønn av billedkunstner Synvis Glinn Nordin.
Oppvokst på Karlsøy i Troms. Her presenteres tre av hans kunstverk, to er ikke navngitt.

Kunstnerprofil:



Ahmed har det siste året gått med tegneblokk i

lomma, og han benytter tiden godt. Ved alle

ledige stunder, på buss eller båt, lager han små

detaljrike tegninger, med penn og fargeblyant. 

Våren 2008 begynte Ahmed å spille og synge

med Alfheim rockers i Tromsø. Han var da med

på årets Dissimilis-festival; blant annet med

egenkomponert rap. Han er en hiphop’er, og har

deltatt på flere breakdance / hiphop-kurs, bl.a på

NUK++ i Harstad. Der har han vært entusiastisk

deltager på rock/blues verksted i flere år. Han

spiller bass/gitar, piano og trommer. Alfheim

rockers utgir sin første CD 1.Desember 2008.

Her spiller egenkomponert musikk hovedrollen

og blant annet har Ahmed laget en rap som blir

akkompagnert av de andre musikerne.

Ellers må det nevnes at Ahmed er en sportslig

type. Han drar gjerne til Bardu på skistevne, eller

fylkesleker. Han liker å kaste ball, svømme og

løpe 100 m. I tillegg trener han Tae-Kwon do i

Tromsø, 2 ganger i uka.

Ahmed har hatt maleriutstillinger under

Karlsøyfestivalen på Galleri Carlsø de siste 4

årene. I 2008 hadde han utstilling i sitt eget

 galleri, Galleri Sjøsterk. Ellers har han stilt ut i

Rådhuset på Hansnes, og under konferansen om

selvbestemmelsesrett for funksjonshemmede i

september 2008. Det var på Rica hotell i Tromsø,

der han viste frem 25 av sine bilder.

I August 2009 skal Ahmed delta på World

Down Syndrome Congress in Dublin.
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Ahmed i et muntert øyeblikk. Uten navn.

Spider 2.


