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Artisten Hurula, född 1979 i Luleå, är känd för sin känsloladdade musik och sina explosiva
liveframträdanden. Med två album och två EPs i ryggen har han hyllats av kritiker, nominerats till flera priser

och fått en hängiven publik.

Den som följt Hurula känner igen hans uttryck även i bild, då han har ett formspråk som går igen i alla de
album- och bokomslag som han har gjort genom åren. I Första kretsen läggs lager på lager och bildar en

expressiv helhet.

"En dag köpte jag en gammal bibel på en loppis någonstans, helt utan vidare tanke. Den kändes viktig. Inte så
mycket för den tryckta texten i sig utan mer för de spår som lämnats av alla tidigare ägare. Bibeln var full av
anteckningar och understrykningar. De som hade haft boken före mig hade skrivit in sina namn och årtal på

första sidan.

Jag började riva ut sidor ur bibeln och tejpa ihop dom till större och större bilder. Ibland försökte jag
använda mig av anteckningarna för att göra nåt som passade.

Många gånger målade jag över en sida, såg någon anteckning efteråt och att det stämde ihop. Jag intalade
mig själv att jag och bokens alla tidigare ägare nu var på samma våglängd.

Jag hörde talas om att Dante delade in helvetet i nio kretsar i Den Gudomliga komedin . I den första kretsen
samlas de okristna, de som föddes före Jesus och de som kämpade för det rätta men inte hade den rätta tron.

Straffet var ett evigt liv som det på jorden.

Jag tyckte att det passade för min bok. "
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EPs i ryggen har han hyllats av kritiker, nominerats till flera priser

och fått en hängiven publik.

Den som följt Hurula känner igen hans uttryck även i bild, då han
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