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FRÖKEN REGNBÅGE, 110 * 100 cm, 2009



DIRDLELAND, 110 * 120 cm, 2010
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HANDIKAPPAD KVINNA MED SNÄLL HÄSTÄGARE, 86 * 83 cm, 2009
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DET FINNS BARA en väg ut ur ateljén – genom måleriet. Det är här 
det viktiga händer. Helene Billgren halvligger i en nedsutten Karin-
stol av Bruno Mathsson, intill ett gäng raukar i akryl. Hon har målat 
intensivt under några månader och färgkladdet på målarbordet har 
växt till koloristiska bakelser på en bricka. De ser goda ut. De kunde 
ställas ut. Överallt grejor. Avsparkade skor, tomma kassar, en hand-
spegel, läsglasögon, en uppäten glasstallrik, iPhone i nypan och sms. 
Hon visar sina målarförkläden, det röda som är opraktiskt öppet på 
sidorna – färgkladd – och ett hemmafruförkläde som hon använder 
när hon ska småmåla.  

”Oj, jag är så trött. Jag kom från New York …” Resor, tidningsartik-
lar, kändisskap, en stilikon för vintagegenerationen, men det är här i 
ateljén hon alltid hamnar och arbetet tar henne vidare. Sedan något 
drygt år tillbaka ligger hennes ateljé några våningar upp i Mejan, 
Konstakademiens bastion i Stockholm. Hon vill jobba mitt i stan, på 
gångavstånd från hemmet, i bruset från trafik och gatuliv. Konsthis-
toriens allvar ekar i lokalerna. Gamla greker och gudar vakar som om 
vi rörde oss i en de Chirico-målning. Hermes, Paris, Afrodite med en 
arm, det är lite spöklikt. Bortglömda målare tycks viska i trapphusen. 
Några nutida konstnärer arbetar i ateljéerna mot norr, men rummen 
låg som celler vid varandra och Helene ville ha ett rum för sig själv.

”Men det är nästan lite för ensamt. Det finns för lite folk här som 
man kan säga hej till och drälla ner i kaféet med.”  

Egentligen är det ingen särskilt bra ateljé, den ligger mot söder 
och väster och ljuset vräker in, solstreck vrids som klockarmar över 
väggar och kuriosa härinne: släktfoton, Helene med litet barn i Göte-
borg, kartongen till Mazettis Romance-praliner, en spökig barntall-
rik från Rörstrand, souvenirer, saker som tröstar, saker som skaver. 
En Dick Bengtsson-bok på skrivbordet och en utriven sida ur en 
auktionskatalog med romantiska målningar, Hans Andreas Dahls 
Flicka i fjordlandskap. Ledtrådar till måleriet? Arbetsbråte i ett hörn: 

Vägar genom  
måleriet




