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I höstas ställde Helen Eriksdotter ut akvareller på Lilla k. Nu tar hon med sig sin
"Skärgårdssvit" till Havstornet.
– Jag försöker hitta stämningar, säger hon.

● Margaretha Levin Blekastad

När en olycka satte stopp för hennes karriär som proffsmusiker började Helen

Eriksdotter måla akvarell.

I höstas ställde hon ut på Lilla k i stadsbiblioteket.

Nu har hon skapat en "Skärgårdssvit" med ett 20-tal målningar, som hon visar i

Havstornets lounge den 25-27 maj.

– Det är väldigt likt musiken, med ansatsen, tonen och stämningarna, säger hon.

I "Skärgårdssvit" skildrar hon utskärgården med karga klippor, disiga moln och en

himmel som smälter samman med havet.

Här finns miljöer från Singö, låga sjöbodar, fyrar och fåglar som svävar fram över

vattnet.

Färgskalan är blågrå, med en ton av nordiskt vemod.

– Jag tycker om att vara i skärgården, känslan när himlen och havet möter varandra,

jag försöker avbilda det, säger Helen Eriksdotter.

https://www.norrteljetidning.se/skribent/d4df76c9-67a4-4bb0-b6c6-1ca485599b62


Som flöjtist, utbildad vid Musikhögskolan och välkända Julliard i New York, har hon

framträtt i många musikaliska sammanhang. I Roslagen har hon också skapat

teaterföreställningar och konsertprogram.

För några år sedan var hon med om en bussolycka, som ledde till att hon inte har

kunnat spela i orkestersammanhang.

I stället har hon fokuserat på sitt måleri. Bilderna i "Skärgårdssvit" är skapade till

musik och har titlar från de musikstycken hon lyssnat på när hon målade.

– De får heta som sina musikstycken och jag kommer att skriva på baksidan vad det

är för musik.



– Jag har nog egentligen hållit på med bilderna länge. Jag försöker hitta stämningar,

det är själen jag håller på med, säger Helen Eriksdotter.

– Och jag har ju jobbat med teater och scenografi, det har varit en grund, fortsätter

hon.

I sommar möts också måleriet och musiken när hon ställer ut i Skebobruk under

kammarmusikfestivalen Sommarnattens toner. Senare i höst väntar en utställning på

Ekmans i Norrtälje.




