
Michael Boston 
 
Bosatt i Stockholm och New York. 

 
Tidigt i Michaels karriär blev han en del i det kreativa teamarbetet med Urban Frank på Studio Frank i 
Stockholm. 
Dessa värdefulla år under 1980-talet la grunden och blev inkörsporten som öppnade många nya 
kreativa vägar för Michael. 
 
Under 1990-talet startade Michael sin egen verksamhet och hade möjligheten att utveckla sin 
kreativitet genom att studera ett flertal artister med öppna idéer i USA. 
 
I mitten av 1990-talet började Michael en ny bana i sin utveckling som gav nya infallsvinklar till 
abstrakt konst. 
Den här perioden frigjorde honom från sin teknikorienterade begränsning och realistiska återgivning. 
 
Under 1999 riktades Michaels intresse mot industridesign, inredningsdesign och arkitektur. Detta 
ledde till samarbete med många företag t.ex. Hifab och IVL. 
 
Kontakter knöts i China och Förenade Arab Emiraten. Detta utmanande nya uttryckssätt i arkitektur 
som Michael och hans kollegor skapade resulterade i avancerade internationella projekt. 
Att grundlägga denna typ av projekt tar många år att bygga upp men idag är nätverket redo för 
framtida utmaningar. 
 
Trots sin nya syn på interiör, industri och arkitektonisk design fortsätter Michael att fylla på sin kreativa 
blandning med kärlek för traditionellt måleri och illustrationer. Detta ger Michael viktig bredd och energi 
till fortsatt kreativitet. 
 
Under 2005 slog sig Michael ihop med en konstruktiv vän och partner. Detta ledde till en personlig 
utveckling och ett avancemang som förde honom mot sina drömmars mål, Vexel Education. 
(Digital behandling av vektorbaserade bilder och rasterelement). 
 
Den här utmaningen gav dem tillfälle att arbeta med deras elever i digital presentationsteknik och 
personlig handledning för att förse eleverna med verktyg som är viktig i denna verksamhet. 
 
Arbetspartners (urval): 
Absolut Vodka, Alfa Laval Agri, Arla, British Telecom, Dives Invest, Ellos, Falcon Bryggerier/Carlsberg, 
Fazer, Forbo Forshaga, Gant, Greenpeace, Hennes/BK, Hong Kong Tourism Board, KLM, OLW, 
Pepsi, Pripps, Saab, Scania, Timbro, TV3, Vagabond, Wasabröd, ZTV, etc. 
 
 
 
 
 
 

”Följ din passion låt din intuition guida dig, ingredienser som för dig till ditt drömmål” 



 
 
 


