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M I A 	 M A L C Y O N E 	 	
Hela livet är en kreativ resa, vi skapar vår dag, vårt rum, våra relationer och vårt liv 
tillsammans med vad ödet för med sig. Redan som litet barn skapade jag med fri 
fantasi, figurer av alla former och föremål jag fann i skogen, jag ritade och målade av 
allt från växter till idoler. Det var början på min livslånga resa att genom färger, 
former, foto, symboler och återbruk, uttrycka och spegla det jag iakttar och upplever. 
Med en blandning av fotografisk symbolik, abstrakta former och jordnära färger, är 
det upp till åskådaren att tolka mina bilder och de gamla bruksföremål jag omvandlat 
till ett konstobjekt att använda i vår vardag. 

 

	
B A K G R U N D 	 M I A 	 M A L C Y O N E 	 	
	
Mitt namn är Mia Malcyone. Otaliga konstnärliga och grafiska utbildningar i 
Stockholm och New York bla på Art Student League och School of Visual Arts. 
Arbetade under 7 år i New York som grafisk formgivare och fotograf åt olika tidningar 
och byråer med uppdrag åt väletablerade företag inom kosmetikabranschen. 
Arbetade också som konstnär med Trompe l´oeil muralmålningar på höghus i NY och 
St Louis där jag även ansvarade för studioarbete med ritningar och maquettes.  
Var delaktig med målningar och fotocollage i konstutställningar på Art student league 
samt mindre galleri i Soho. 
Under 22 år bedrev jag en byrå i Stockholm inom marknadsföring, grafisk 
formgivning och fotografering. Sista åren har jag återgått mer till det konstnärliga 
skapandet och bedriver Ecospace med workshops i målning och fotografering, en 
plats med fokus på det inspirerande, glädjefyllda skapandet. I mitt personliga 
konstnärliga uttryck integrerar jag måleri, hantverk, återbruk och remake med olika 
digitala medier.  
 







 


