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Konstnären på nätet
Mohammed Al-Debis har tagit det bästa av två världar och gjort till sin egen.

”Mohammedi” kombinerar sin konstnärliga ådra med en modeblogg.
Det är läsarnas feedback som driver honom att fortsätta blogga.

Vad skriver du om på din 
blogg mohammedis.se?
– Mest konst och mode, 
men även om mitt liv, resor 
och vardag. Den är fram-
för allt ett sätt att sprida 
mina målningar på och även 
inspirera andra genom det 
jag gör. Jag samarbetar med 
flera olika modeföretag där 
jag hjälper till att marknads-
föra deras produkter. 

Vad är det som driver dig 
till att fortsätta?
– Det bästa är feedbacken 
man får från de som följer 
mig. Gör jag ett inlägg 
dröjer det inte mer än tio 
minuter innan någon kom-
menterar och det uppmunt-
rar en till att fortsätta. Målet 
är att bli en känd konst-
när och bloggare som syns i 
offentligheten.

Vad har du fått för reak-
tioner från din familj när 
det gäller bloggen?

– I början var de nog lite 
skeptiska och misstänk-
samma till att jag la upp 
saker på nätet, men nu är 
de väldigt stöttande. Pappa 
brukar ibland länka till blog-
gen via Facebook och så.

Har du några andra pro-
jekt på gång?
– Jag har startat ett Insta-
gram-konto där jag läger 
upp både mina egna och 
andra konstnärers fotogra-
ferade material för att sprida 
konsten. Kontot heter 
Miiart och har idag nästan 
6000 följare och 38 000 
hashtaggar. Där ordnar jag 
även tävlingar ibland.

Du har även designat en 
egen produkt, berätta 
mer om det.
– Ja, precis. Det är en tyg-
kasse som jag har tryckt min 
egen målning på och märket 
heter Mohammedis collec-
tion. Det är bra för miljön 

att inte köpa nya plastpå-
sar hela tiden och en del av 
intäkterna skänker jag till 
välgörenhet.

På bloggen brukar du 
lägga upp ”dagens outfit” 
där du berättar varifrån 
dina kläder kommer. Vad 
har du på dig idag?
– Idag har jag en tröja från 
Turkiet, skjorta från Zara, 
väska från D. Bramante 
1928, Daniel Wellington-
klocka, byxor från Zara och 
skor från SmartGuy.

Vilket är ditt bästas tips 
till den som vill börja 
blogga?
– Man ska vara sig själv och 
gärna ha en blogg som är 
lite annorlunda. Jag hittade 
konsten när jag var 13 år 
och valde att låta min blogg 
handla om det. 
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Namn: Mohammed ”Moham-
medi” Al-Debis
Ålder: 16
Bor: Nol
Gör: Läser första året på 
Teknikprogrammet på Mimers 
hus i Kungälv, bloggar på 
mohammedis.se
Familj: Mamma Shaymaa, pappa 
Mustafa, storasyster Mariam, 
lillasyster Noor
Intressen: Bloggen, konst, 
mode och resa
Favoritmärken: Zara, Acne 
Studios, D. Bramante 1928
Drömyrke: Arkitekt
Drömresa: USA
Favoritbloggare: Adara, Kensa 
och Bokkei 

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Vackert läge och pool  
i Båstorp!

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas den 17 & 20/10.
Adress Båstorp 285.
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Prisvärt boende i Göta!

Pris 595.000:- som utgångspris.

Göta

2:a med låg avgift i 
välskött förening!

Visas 15/10.
Adress Nordgärdesvägen 5A.

Surte

Snygg och fräsch 2:a

Visas 10/10. 
Adress Byvägen 18B.

Bohus


