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Botaniskt måleri i Surte
Botaniskt måleri visas under september månad på Surte bibliotek.

Konstnären Helena Andersson ställer ut vackra alster med motiv hämtade från naturen.
Utbildningen i botaniskt måleri har Helena skaffat sig på University of Cambridge.

Hur föddes ditt intresse 
för konst?

– Jag har alltid tyckt det 
varit kul. Tidigare målade 
jag en del porslin, men även 
oljemålningar. Mina motiv 
hämtar jag nästan uteslu-
tande från naturen. Jag är 
uppvuxen på en bondgård 
och det har säkert hjälpt till 
när det gäller mitt naturin-
tresse.

När gjorde du ditt första 
alster?

– Oj, det vet jag inte. Pors-
linsmålning började jag med 
när jag var 14 år, innan dess 
hade jag målat lite grann.

Har du någon förebild?

– Jag har många förebilder, 
de allra flesta finns i Eng-
land eftersom det finns en 
väldigt stark tradition med 
botaniskt måleri där. I Sve-
rige beundrar jag Annica 

Selander-Hökberg som är 
en väldigt duktig konstnär.

Beskriv botaniskt måleri?

– Det är att avbilda en 
levande planta direkt från 
verkligheten. Man ska kunna 
visa en bild och betrakta-
ren ska omedelbart kunna 
säga att det är exempelvis 
darrgräs. Varenda detalj ska 
överensstämma med verk-
ligheten.

Vad har du för utbildning?

– Under de senaste tio åren 
har jag varit ganska mycket i 
England på botaniska måle-
rikurser. 2005 började jag 
min utbildning på Univer-
sity of Cambridge och i juni 
2010 fick jag mitt diplom, 
som motsvarar 120 svenska 
universitets/högskolepoäng. 

Har du någon framtids-
dröm?

– Det vore att illustrera lite 
böcker och att kunna för-
sörja sig på konsten.

Vilken årstid föredrar du?

– Jag tycker faktiskt om alla 
årstider. Visst är det här-
ligt med vår och sommar, 
men jag tycker samtidigt att 
det är mysigt när hösten och 
vintern kommer. Då kan 
man sitta inne och värma sig 
med en kopp te. Jag anpas-
sar mig efter de olika årsti-
derna.

Vilken valfråga anser du 
vara viktigast?

– Faktum är att jag är ganska 
ointresserad av politik. Jag 
är inte en person som följer 
partiledardebatterna på tv. 
Rösta tänker jag ändå göra 
nästa söndag.
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