The Iconoclastic and the Memorable: an
Interview with Oli Epp
Just like the artworks he creates, Oli Epp is
interesting, funny, observant and thoughtful – and
completely unpretentious.
Published 10 May

Unlike so much of the art that’s out there today, London-based Oli Epp’s works are made
accessible – and for this reason, among others, his pieces can be separated from the rest.
I don't dare tell you his age (his youth will only send you down a tunnel of despairing
envy), but rest assured there’s a reason he has achieved so much success in his short time
on this earth. His art cuts through the clutter and manages the unique combination of
speaking volumes while remaining focused and cogent, both in style and in theme.
His pieces are also assertive, but without the cockiness: Epp is an observer, not a
controller, and he doesn’t create art to motivate an audience or sway an opinion. Rather,
his work is a response to all that’s going on around him, whether that be the dark hole of
technology and screen time, the icons or ‘Gods’ of our consumerist society, un-PCisms, or
aesthetics.

Oli Epp, ‘Real Love’, 2019, oil and acrylic on canvas. Photo courtesy the artist and Richard Heller Gallery

From May 19 to June 16, Epp is being included in Malmö Sessions, an exhibition presented
by Carl Kostyál Gallery that brings together more than fifty artists with a focus on imagemaking and portrayal in the digital era. For many of the artists, Epp included, it’s their first
time exhibiting in both Malmö and Sweden (though Epp has shown in Scandinavia once
before in Copenhagen). What also connects the artists is a radical and expressive method
of portraying people, objects and subjects in our contemporary culture.
Ahead of Malmö Sessions, Barnebys sat down with the Epp to discuss not only what’s in store
at the show but also what it means to create art in today’s digital- and brands-saturated
society.

Oli Epp in his studio with ‘The Minister’, 2019, oil, acrylic and spray paint on canvas. Photo courtesy the artist
and Richard Heller Gallery

Barnebys: You have a cool 18k followers on Instagram. What impact do you think
being ‘Instagram friendly’ has on an artist’s success today?
Oli Epp: It’s not about being “Instagram friendly’, it's about making honest work. I’m a
millennial living in this fast consumerist culture. My paintings are authentically me for the
reason that I’m making works in response to my everyday life and experiences. I think you
should stay true to your ideas and not surrender to the algorithm. Although [my artworks]
have a bright pop aesthetic, underneath their surface often lies a darker, more sobering
narrative that isn’t on par with Instagram’s ethos – I’ve had paintings removed due to
nudity and un-PC topics.
You say that your paintings are about your everyday experiences and
observations, and that they’re autobiographical. Is there anything in particular
that inspires you or catches your eye?
My last body of work more directly responded to our relationship with technology and
consumption, as well as the battles around those themes. I tend to gravitate towards
tragedy and ironies but also characters and situations which are underrepresented in art
history, whether that be germaphobes, internet trolls or paralympians.

Oli Epp, ‘The Germaphobe’, ‘Security Theft’ and ‘10 Minutes (sunbed)’ all 2019, oil and acrylic and spray
paint on canvas, part of ‘Contactless’ at Richard Heller Gallery. Photo courtesy the artist and Richard Heller
Gallery

You touch on consumerism and commercialism: your works are riddled with
iconic brand logos and patterns. What kind of outlook do you have on capitalism,
or what kind of wisdom are you trying to impart within your works?
I understand that there is a precedent for that kind of work, but unlike [William] Hogarth
and other artistic satirists, I don’t make artworks to moralize a nation. As an artist, I’m
interested in portraying culture and society today without enforcing my point of view. I’m
a silent observer depicting the now. My paintings are social and political but void of a
stance.
Would you consider your works iconoclastic?
Ha! It wasn’t until The Los Angeles Times featured me in a thoughtful article (titled ‘Icons in
the age of tech’) that I really thought about it. My paintings are iconoclastic for the fact
that they challenge or subvert cherished beliefs in society and in painting. I often depict
these larger than life people – Gods of today who radiate with an artificial glow – similar to
that of a religious icon painting but subverted through our relationships with screens and
technology.

Oli Epp, ‘Choking Hazard’, 2019, oil and acrylic on canvas. Photo courtesy the artist and Richard Heller
Gallery

I was listening to a podcast the other day and the speaker was saying how
novels, and indeed most forms of storytelling, tend to work better when they’re
funny. There’s certainly a touch of humour in your artwork. How important do
you think it is to have an element of humour in art?
A lot of my early battles with art growing up was that I found a lot of it so serious and
inaccessible. I felt ostracized by the art world and the language surrounding it. I use
humor as a way of making people feel connected to the work, whether that be through an
irreverent shared experience or through laughter.
Are there particular ‘funny’ or ‘humorous’ artists or artworks that have inspired
you? Or, contrarily, perhaps non-humorous ones from whom you’ve taken
inspiration?
I’ve always loved the campy painters from the Rococo period, in particular [Jean-Honoré]
Fragonard and [François] Boucher. I live for Peter Saul, Tala Madani, Dana Schutz and
Andreas Schulze – his Traffic Jam series is possibly one of my very favorites.
Speaking of funny, you created and founded PLOP, an artist-run residency in
Central London. Where does the name come from?

Ha! PLOP is the highest-scoring Scrabble word when using the letters in my name OLI EPP.
It made me laugh; I’ve always wanted to use it for something and it seemed perfect for
the residency. It’s pop, it’s fun, it’s unpretentious, and describes someone or something
being dropped into a new environment for a quick splash. I’m always thinking about titles.
The residency is a great idea. What made you decide to launch it? And was the
implementation more difficult (or easier) than you had originally anticipated?
It has always been something I wanted to do. I’ve just been fortunate enough to have
gained the trust and respect of some great benefactors who are generously funding the
project. I’m running it alongside Aindrea Emelife, my co-host and special friend, and
together we have put in a lot of love and effort into making it happen.

Oli Epp, ‘Copycat’, 2019, oil and acrylic on canvas. Photo courtesy the artist and Richard Heller Gallery

You’ve got a group show coming up at Carl Kostyál – Malmö. Can you tell us
what’s in store for that?
I’m making two large pieces for that show. I’ll keep it a surprise for now, but I’m excited
with the way the works are developing.
And what else is next for you this year?

I’m doing a two-person show at DUVE Gallery in Berlin with punky ceramicist Roxanne
Jackson in September, followed by a solo show at Carl Kostyál – London in December. I
also have some very big news for 2020… but I’ll keep you guessing for that one.
Catch Oli Epp’s work in Malmö Sessions, organized with Erika Erika Hellman and Svenska Hus
AB and presented by Carl Kostyál Gallery, at Ystadvägen 22, 214 30 Malmö, Sweden from
May 19 to June 16, 2019.
Cover image: Oli Epp in his studio. Photo: Hannah Burton, courtesy the artist and Richard
Heller Gallery

Precis som de konstverk han skapar är Oli Epp
själv intressant, rolig, observant och fundersam –
och inte minst, opretentiös. Barnebys har träffat
Epp i ett samtal om teknologi, konst och
framtiden.
Publicerad 10 maj
Till skillnad från så mycket annan konst idag är en viktig faktor i den London-baserade
konstnären Oli Epps oeuvre lättillgänglighet – och av den anledningen är hans verk också
annorlunda från mycket annat vi ser. Trots sin unga ålder och sina relativt få år i konstvärlden
har Epp redan gjort sig ett namn på Londons konstscen, med sin sällsamma förmåga att förmedla
sitt budskap utan att förlora vare sig fokus eller koncentration i både tema och stil.
Hans verk är självsäkra, men utan att bli direkt kaxiga: Epp är en observatör, inte kontrollant, och
han skapar inte konst i syfte att opinionsbilda. Tvärtom kan hans konstnärskap beskrivas som ett
svar på allt som pågår omkring konstnären, vare sig det handlar om teknikens hopplöst svarta
hål, skärmtid, konsumtionssamhället, estetik eller politisk korrekthet.
Mellan den 19 maj och 16 juni kommer Oli Epp att ställas ut på Malmö Sessions, en utställning
arrangerad av Carl Kostyál Gallery där ett femtiotal olika konstnärer gått samman under ett
gemensamt tema, nämligen att porträttera den digitala era vi befinner oss i idag. Flera av de
konstnärer som medverkar på Malmö Sessions, däribland Oli Epp, ställs ut för första gången i
Sverige. Dessutom kännetecknas samtliga konstnärer av de radikala och expressiva metoder de
tar till för att porträttera de människor, fenomen och teman de identifierar i samtidskulturen.
Här kan du läsa mer om Malmö Sessions!
Inför Malmö Sessions slog sig Barnebys ner tillsammans med Epp för ett samtal om den
kommande utställningen, men också för att diskutera vad det egentligen innebär att skapa konst
i dagens högteknologiska, varumärkes-besatta samhälle.
Oli Epp i sin studio tillsammans med verket "The Minister" år 2019. Foto: Oli Epp och Richard
Heller Gallery.
Barnebys: Du ståtar med omkring 18 000 följare på Instagram. Hur viktigt tror du att det
är att vara “Instagram-vänlig” för en konstnär idag?
Oli Epp: Det handlar inte om att vara “Instagram-vänlig” utan om att arbeta ärligt. Jag tillhör
generation Y (millenniegenerationen, reds. anm) och är en del i det här snabba
konsumtionssamhället. Mina målningar är helt och hållet “mig själv” av den anledning att det jag
skapar är ett direkt resultat av mitt dagliga liv och mina egna erfarenheter. Jag tror att det är
viktigt att att komma ihåg vad som spelar roll för en själv och inte kapitulera totalt inför
algoritmer. Trots att mina konstverk har en ljus popkonst-estetik kompletteras de av ett
mörkare, mer nyktert narrativ som inte stämmer överens med Instagrams egna
världsuppfattning – jag har fått flera bilder borttagna därifrån på grund av naket innehåll och
kontroversiella ämnen.
Du säger att dina verk består av observationer ur ditt dagliga liv och att de är
självbiografiska. Vad specifikt är det som inspirerar dig i ditt arbete?
Min senaste svit skulle jag beskriva som ett direkt svar på människans relation till teknologi och
konsumtion såväl som de konflikter som uppstår kring dessa teman. Jag tenderar att dras mot

det tragiska och det komiska, men också mot karaktärer och situationer som inte kommenterats i
konsthistorien, vare sig det handlar om bacillskräck, nättroll eller paralympiska idrottare.
Du avhandlar ämnen som konsumtion, kommersialisering och dina verk innehåller
mängder av varumärkesloggor och välkända mönster. Vilken syn har du på kapitalism,
eller vilken typ av kunskap försöker du ladda dina verk med?
Jag förstår att det finns förutfattade åsikter gällande den här typ av konst, men till skillnad från
exempelvis [William] Hogarth och andra satiriska konstnärer gör inte jag konst i syfte att
moralisera. Vad jag som konstnär är intresserad av att porträttera är den kultur och det samhälle
jag uppfattar att vi lever i idag utan att nödvändigtvis trycka ner mina egna åsikter i halsen på
folk. Jag är en tyst åskådare som skildrar nuet. Mina målningar är sociala och politiska men
saknar egentligt ställningstagande.
Skulle du beskriva dina verk som ikonoklastiska?
Ha! Det var inte förrän The Los Angeles Times förde det på tal i en artikel som jag ens tänkte
tanken. Mina målningar är ikonoklastiska eftersom att de utmanar, eller undergräver vissa
vedertagna idéer som dominerat både samhället och konsten. Jag skildrar ofta människor av
episka mått – dagens “gudar” som strålar med en slags artificiell stjärnglans – på ett sätt som
liknar religiöst ikonmåleri men sett genom människans relation till skärmar och teknologi.
Jag lyssnade på en podcast häromdagen där det diskuterades hur romaner, och nästan alla
former av berättande, tenderar att fungera bättre eller iallafall nå fler så länge de är
roliga. Det finns definitivt ett visst mått humor i dina verk. Hur viktigt tror du humor är i
konst?
Många av mina tidigare strider med konst handlade just om att konsten är så seriös och
otillgänglig. Jag kände mig utesluten ur den världen och det språk som användes när det talades
om konst. Jag använder humor som ett sätt att nå människor med mina verk, vare sig det görs
genom en delad pinsam upplevelse eller genom skratt.
Finns det några andra “roliga” eller “humorstinna” konstnärer eller konstverk som
inspirerar dig? Eller tvärtom, finns det några allvarsamma eller rent av tråkiga
konstnärer du påverkas av?
Jag har alltid älskar kitschig rokoko, särskilt [Jean-Honoré] Fragonard och [François] Boucher.
Jag lever för Peter Saul, Tala Madani, Dana Schutz och Andreas Schulze – hans serie Traffic Jam är
en av mina absoluta favoriter.
På tal om humor, du har skapat och grundat PLOP, ett konstnärsstyrt residensprogram i
centrala London. Var kommer namnet ifrån?
Ha! PLOP är det ord som ger högst poäng i Alfapet om man bara använder sig av bokstäverna i
mitt namn, OLI EPP. Det fick mig att skratta; jag har alltid velat använda ordet till någonting och
det verkade perfekt för just residensprogrammet. Det är poppigt, det är kul, det är opretentiöst
och det beskriver hur någon eller något släppts ner i en helt ny miljö, nästan som en sten faller i
en pöl och skapar ett skvätt, ett litet plopp. Jag tänker alltid ut nya namn och titlar.
Residensprogrammet är verkligen en bra idé. Vad var det som fick dig att satsa på det?
Och var det svårare att få projektet i rullning än vad du hade tänkt dig?
Det är någonting jag alltid har velat göra. Jag har varit tursam och har fått förtroende av flera
generösa välgörare som i sin tur finansierar projektet. Jag arbetar med programmet tillsammans
med Aindrea Emelife, min kollega och vän, och vi har båda lagt ner både tid och kärlek för att få
residenset flytande.
Du kommer ju att vara med i den kommande utställningen Malmö Sessionsarrangerad av
Carl Kostyál Gallery. Kan du berätta lite om vad vi har att förvänta oss?

Jag har gjort två större verk för utställningen, men mer än så vill jag inte berätta nu. Men jag är
helt klart exalterad och nöjd med verken.
Vad mer har du planerat under året?
I september ställer jag ut på DUVE Gallery i Berlin tillsammans med keramikern Roxanne
Jackson, och i december i London återigen tillsammans med Carl Kostyál. Dessutom har jag stora
planer inför år 2020… men dom håller jag på lite längre.
Mellan den 19 maj – 16 juni 2019 kan du se Oli Epps verk på Malmö Sessions, en utställning
organiserad av Erika Hellman, Svenska Hus AB och Carl Kostyál Gallery.

