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NOL/COLORADO. Den 
konstnärliga ådran har 
hon från sin morfar. 

Cecilia Thorell DeVore 
från Nol har målat ända 
sedan barnsben och 
nu lever hon sin dröm i 
Colorado Springs, USA.

Både hon och maken 
Michael försörjer sig 
som konstnärer och har 
varsin ateljé i familjens 
villa.

– Jag har mer eller mindre 
alltid tecknat och började 
måla i tonåren. Jag växte upp 
med min morfar som var 
marinmålare. Det var han 
som öppnade mina ögon för 
konstvärlden. Doften av olje-
färg och terpentin för mig 
tillbaka till barndomen och 
till morfar. Jag var väldigt 
blyg som barn, men insåg 
snabbt att jag fick uppmärk-
samhet av andra barn när jag 
satt och tecknade. De ville att 
jag skulle göra teckningar av 
prinsessor och prinsar och 
jag försökte redan då göra 
teckningar så likt verklig-
heten som möjligt. Det är 
något som alltid har fascine-
rat mig och det ger mig ett 
pirr i magen varje gång man 
får till det i tavlan, berättar 
Cecilia Thorell DeVore.

Berätta om din målarstil. 
Du målar väldigt verklig-
hetstroget, vad är det som 
du fastnat för?

– Min målarstil kallas 
realism. Jag studerade i Flo-
rens Academy of art där jag 
lärde mig den klassiska stilen 
och teknik som bland andra 
Rembrant och Caravaggio 
använde sig av, men nu när 
jag är klar med skolan försö-
ker jag göra mina tavlor lite 
mer moderna utan att tappa 
teckningen. 

Varifrån hämtar du inspi-
ration till dina verk?

– Oftast är det bilder som 
ploppar upp i huvudet . Det 
kan vara ett möte med en 
människa, en plats, en bok, 
musik med mera. Jag för-
söker hela tiden 
hitta inspiration 
från världen och 
naturen runt 
omkring mig.

Du är född och 
uppvuxen i Nol 
och nu bor du i 
Colorado, USA. 
Det måste vara 
två olika världar. 
Berätta om den 
resan. 

– Jag målade 
tavlor mest som en 

hobby tills jag en dag läste en 
artikel i Göteborgs-Posten. 
Den handlade om en konst-
skola i Florens som skulle 
öppna i Mölndal. Jag blev 
helt stum när jag gick in på 
hemsidan. Hur kunde någon 
människa måla något som såg 
så verkligt ut? Jag trodde inte 
att någon målade så längre. 
Jag såg ett stilleben som en av 
eleverna hade gjort. Det såg 
så tredimensionellt ut att det 
kändes som man skulle kunna 
sträcka ut handen och plocka 
upp objekten från tavlan. Då 
tänkte jag att så vill jag också 
kunna måla, så jag sökte och 
blev antagen. 

Du har även gått på en 
konstskola i Italien…

– Ja, 2007 började jag 
FAA i Florens. Jag kommer 
ihåg första dagen då jag 
gick runt i staden som skulle 
vara mitt nya hem för en tid 
framöver. Jag såg konstnärer, 
gamla som unga, som kom 
springande med halvklara 
tavlor under armen. 2009 
fick min mamma cancer 
och då bestämde jag mig för 
att börja i skolan i Möln-
dal istället så jag kunde vara 
med henne så mycket som 
möjligt. Det var en väldigt 
jobbig tid, men 2010 blev 
jag klar med studierna och 
mamma blev friskförklarad. 
Den våren gifte jag mig med 
Michael DeVore som också 
är konstnär. Han studerade 
också i FAA och jag följde 
med honom till USA som-
maren 2010. Vi bestämde oss 
för att bosätta oss i Colorado 
som är i mitten av USA. Två 
år senare föddes vår dotter 
Ella.

Längtar du någonsin hem 
till lilla Ale?

– Jag har många nära och 
kära där. Ale är och kommer 
nog alltid att vara hemma för 
mig på något sätt. Där jag 
bor nu är det torrmark med 
kaktusar och vi har utsikt 
mot ”The rocky mountains”. 
Allt är så stort och extremt 
här, då kan det vara skönt att 
resa till Ale och Sverige där 

det är lugnare natur. Min 
man tycker vi har fantastiskt 
vacker natur i Sverige med 
all grönska och alla sjöar.

Din man är också konstnär, 
har ni hela huset fullt med 
målarpenslar och färger?

– Vi båda har våra atel-
jéer i vårt hus. Det första 
man möts av är ett stort rum 
som vi använder som galleri. 
Ibland när vi har stora pro-
jekt står vi där ute och målar. 
Eftersom vi båda jobbar 
hemma så försöker vi fylla 
vårt hem med antikviteter 
och andra vackra saker som 
vi ser som inspiration.

Du har ställt ut på många 
olika utställningar. Berätta 
om några, kanske finns det 
någon som betydde extra 
mycket?

– Varje utställning man 
har eller får vara med på 
betyder mycket. 2011 kom 
jag tvåa i en tävling i Laguna 
Beach, Kalifornien. Temat 
var änglar, men det var 
en bred tolkning, alltifrån 
skulpturer och foton till 
tavlor. Galleristen Patrick 
Whelan är en känd konst-
när och en dag steg ingen 
mindre en Michael Jackson 
in i hans galleri och köpte en 
hög med hans tavlor, så det 
kändes kul att hänga i ett 
galleri där Michael Jackson 
varit. Nyligen var jag med på 
en utställning i San Antonio, 
Texas. Greenhouse Gallery 
hade en international show 
som är väldigt prestigefull i 
konstvärlden, så det var en 
ära att få komma med där.

Vad drömmer du om att 
uppnå med din konst?

– Min dröm är att bli 
en erkänd konstnär. Att få 
kunna fortsätta jobba med 
det jag gör och bli bättre och 
bättre. Jag vill nå ut till folk 
som annars inte får se den 
sortens konst jag gör.

– Cecilia Thorell DeVore från Nol
lever konstnärsliv i Colorado, USA
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verkligheten
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Cecilia Thorell DeVore, 28 från Nol bestämde sig för att satsa på sin stora passion: Att måla 
så nära verkligheten som det bara går. Efter avslutade konststudier, bland annat i Italien, 
fl yttade hon tillsammans med maken till Colorado Springs i USA. 
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.
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