Ewa Helzén

Mitt intresse för att teckna och måla har funnits sedan
skoltiden. Trots att mitt yrkesval blev revisor så har jag alltid
hållit på med kreativa aktiviteter vid sidan om. Att måla
började jag med för 16 år sedan då jag bosatte mig i Berlin
och fick mer fritid. Där fick jag också min första utbildning i
akvarellmålning. Sedan dess har jag utbildat mig för många
olika lärare/konstnärer i flera länder.
Mitt intresse för människor har gjort att jag gärna målar
människor från olika kulturer. Jag har också under flera år
utbildat mig i porträttmålning. Jag målar gärna någon som
sitter modell men jag målar också gärna ett fantasiansikte som jag gör utifrån olika inspirationskällor. Jag
använder ofta starka färger i mina målningar även i mina porträtt.
Jag har målat flertal porträtt på beställning.
Jag har också deltagit i flera jurybedömda utställningar med porträtt bl.a. på Edsvik Konsthall.
Min uppfattning är att man kan måla vad som helst varför jag förutom porträtt också målar allt möjligt
som jag inspireras av som t.ex. naturen under olika årstider, blommor, djur, stadsmotiv och övrigt som
jag känner för.
Jag har också målat en hel del akryl och olja men akvarelltekniken tilltalar mig mest eftersom bilderna
blir mer levande och är mer utmanande att måla.
Jag har varit med på flera utställningar både i Sverige och utomlands där jag också har sålt många
målningar.
Under flera år har jag deltagit i Konstringen på Mälaröarna där jag också är med i styrelsen i egenskap
av kassör.
År 2016 gjorde jag en bok tillsammans med min dotter Charlotte Helzén. Boken innehåller 40 dikter som
Charlotte har skrivit och jag har gjort akvarellmålningar till alla dikterna i boken. Boken heter ”Hon
vänder sig om och går” och finns att köpa bl.a. på Mälaröarnas Bokhandel och Äppelvikens Bokhandel.
Del av året tillbringar jag på Malta där ljuset är fantastiskt för målning. Där finns också många
inspirationskällor samt många konstnärer från olika länder som jag träffar och målar tillsammans med.
Jag har också kurser i akvarellmålning.
Jag är medlem i Nordiska Akvarellsällskapet
Min hemsida är http://www.artmajeur.com/helzen

