
Curriculum Vitae Erik Dolk

Vem är jag?

Jag är en kille på 28 år som brinner för grafisk form. 
Genom åren har jag jobbat med frilansjobb. Kunderna 
har varierat från små företag till klädesmärken som 
säljs över hela världen.

Nu studerar jag grafisk design på Berghs School of Com-
munication. Jag har ett starkt intresse för typografi, 
illustration och grafisk form i det tryckta mediet.

Just nu är jag bosatt i Stockholm där jag studerar.  
På fritiden håller jag mig sysselsatt med ett kreativt 
kollektiv som går under namnet Kicki Raider. Vi är ett 
gött gäng som delar ett gemensamt intresse för grafisk 
form, illustration och “det goda livet”. När jag har 
gjort alla mina läxor eller avslutat ett projekt kan 
jag unna mig lite tid på min skateboard.

Utmärkelser

Vinnare av Canons stipendium “You Can Scholarship in 
Graphic Design” för bästa portfolio i årskurs 1.  
Motivering:
Vinnaren i årskurs 1 visar en mycket stark formkänsla. 
Eleven imponerar både genom väl genomförda arbeten och 
genom att visa stor variation — från det strikt sch-
weiziska till en explosion av grafisk lekfullhet.

Silver i Guldlådan 09 för “Den Alternativa Pensionen”. 

Presenterad i Cap&Design (mars 2010) tillsammans med 
20 andra lovande formgivare i Sverige 2010.

Utbildning

Falkenbergs Gymnasieskola
Mediaprogrammet med inriktning på tryckmedia.

Univeritsy of Technology Sydney
Study Abroad-kurs där jag läste separata kurser inom 
visuell kommunikation. Kurserna var Typography, Il-
lustration, Image Experimentation och 2D animation.

Berghs School of Communication
Pågående utbildning inom grafisk design.

Tidigare jobb

Arvikafestivalen
Logotypdesign för Arvikafestivalen 08. Logotypen an-
vänds än idag och är stark ikon för festivalens profil.
Referens: robin.frank@superpeople.se

Posten
Tog fram illustrationer och motiv till kampanjen “Mag-
iska Julkort” för Posten. 
Frilans via CP+B Europe.
Referens: mberg@cpbeurope.com

Nikita Clothing
Under tre år har jag hjälpt Nikita Clothing med grafis-
ka uttryck för deras kollektioner. Nikita säljs över 
hela världen.
Referens: karin@nikitaclothing.com

Tshirt Store
Illustrationer för Tshirt Store.  
För tillfället säljs mina designs i tre butiker samt 
på tshirtstore.se.
Referens: johan@tshirtstore.se

Giftorm
Redaktionell formgivning för Sveriges största skate-
boardmagasin.
Referens: nicke@giftorm.se

Whyszeck Clothing
Identitetsbyggande arbete för klädesmärket Whyszeck 
Clothing. 
Referens: fredrik@whyszeck.com

Referenser

Anna-Pi Lennerstrand / Kursanvarig / Berghs SoC
anna-pi@anna-pi.se

Joakim Khoury / AD / Daddy
jkhoury@cpbeurope.com

Johan Ärlig / AD / Goodby + Silverstein SF
johan_arlig@gspsf.com

Martin Frostner / Grafisk Designer / Frilans
info@martinfrostner.se

Pål Pettersson / Ämnesansvarig / Berghs SoC
pal@berghs.se

Kontaktuppgifter

kickiraider.com/dolk/portfolio
dolken@kickiraider.com
+64 (0) 720013226


