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How would you describe your art to someone who hasn´t seen it?
What I usually say when people ask what I do, is that I paint figuratively and in large scale. Also, that I work 
“in the room” and often with fabrics.

Can you explain what you mean by working “in the room”?
I work actively with the exhibition space. Both how the artworks should be hung to meet the audience, 
but also how the room itself inspires ideas for the exhibition. I often finish the work in the exhibition space 
because it´s important that my artwork and the room interact. It’s a little scary to work in this way because 
much of the final work is done in a short time, based on place and intuition.

Tell us how you work with fabrics 
My main practice is oil painting on canvas. Later on in some cases, I´ve replaced the canvas with other 
fabrics. It all started when I removed the canvases from the frames and avoided priming. This is nothing 
new but I wanted to work away from the expected presentation of oil painting which you so often see. I 
have continued to use fabrics and developed my own collage techniques. I see the fabric as a material in 
itself, like being a canvas to paint on; a sculptural approach to painting.

Your latest solo show, ”CELEBRATION” (21/4 2016) at MEGA Foundation in Solna can be seen as a 
follow-up to your earlier exhibition “The loud wordless process” (29/1 2015) at Johan Berggren Gallery in 
Malmo, two exhibitions in different moods: sorrow and joy. Why these exhibitions?
I was in an acute and turbulent situation when I worked with Johan Berggren Gallery, because I had lost a 
family member. In this situation, there was no other option for me than to work with what had happened. 
And the exhibition was built on grief drawings I made. The work helped me in my grief, gave me a concrete 
goal, and made me go to the studio every day. To say that the exhibition partly worked therapeutically is 
reducing its meaning, it was more than that. It gave meaning to my sorrow when I could make art of it. 
When I did “CELEBRATION” I was happy and excited, and wanted to make a powerful exhibition that said 
“BAAAM!”

Do you reflect a lot upon existential questions?
In many ways, existential questions interest me more than art. Here in Sweden for example, we always say 
that we never talk about sorrow and death. It’s a bit taboo. Personally, I feel elevated by reading and 
thinking about death. It gives my life more intensity to think that there is something that is not.

Are there any artists or art expressions that particularly interest you?
When it comes to painting, artists often work by interacting with other artists´ paintings. Usually you have 
some kind of library with paintings, an archive which you associate or refer to whether you want it or not. 
I myself most probably relate to the breakthrough of modernism but I also appreciate expressions like 
Vanitas paintings from the 17th century. During my studies in Norway, at the Oslo National Academy of the 
Arts, I worked part-time at the Munch Museum. Since then, Edvard Munch’s life and art have had a special 
impact on me. Above all, I’m fascinated by his brush strokes and his radicalism as an artist at that time.

How do you use your studio?
For a long time, I had a picture of my studio as a place where I could both work and hang out, read or relax, 
but it never worked out. For me, to paint and work is physical, hence the studio is a room where I work. I 
don´t bring my computer and I will take home my books because I don´t find any peace to read here.

http://www.mega-foundation.com/
http://www.johanberggren.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Modernism
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanitas
http://www.khio.no/en
http://www.khio.no/en
http://munchmuseet.no/


You graduated in 2014, in Oslo and then you returned to Stockholm. As a young artist, what main 
differences do you see between the art world in Norway and Sweden? 
Money! In Norway, it´s actually possible to work as an artist compared to Sweden, although it´s a 
minimum wage. Also, Norway has a wider range of grants which result in more artist-driven initiatives in 
Oslo than in Stockholm. As I see it, it is a political stance –to give artists economical support to create art 
and places where artists can work.

How do you look at the role of the artist?
Personally, I feel a great responsibility. Mostly a responsibility towards myself, to continue with what I think 
is important. It is a privileged opportunity to be able to work with art but at the same time difficult to live 
on it financially. I don´t really know why other artists want to be artists.

Why do you want to be an artist?
My strength and conviction as an artist lies in the making of an artwork and I know when I make something 
good. I doubt myself as a human being rather than as an artist, which I see as a healthy ambivalence. But 
I´m not sure if I would have been an artist if I hadn´t painted.

What are you working on next?
MEGA Foundation will represent me at Material Art Fair in Mexico City 9-12/2-2017, so right now I’m 
working towards the fair. I will show a new art work in fabric which will hang from the ceiling and some wa-
tercolor paintings. These artworks can be seen as a continuation of the show I had at the gallery last year.

I will also show my portraits for the first time! at the Destiny´s Atelier in Oslo 20/1-2017. Portrait painting is 
something I´ve worked with, from the very beginning, to keep a continuity of my practice between the 
exhibition periods. Lately I´ve focused more on the portraits and have come to a point where I think they 
have become worth exhibiting.

Are there any artist you think Artabout should pay attention to?
Calle Segelberg! I trust him as an artist. Besides, he makes very funny drawings. And the illustrator Michelle 
Eismann who makes amazing collages and drawings.

/Interview by Sara Rossling
Translation by Beatrice Lund

Artabout met Helena at Nackagatan in Stockholm where her studio is located. The interview was held in 
Swedish (Swedish version further down). To see more about Helena Lund Ek go here.

http://material-fair.com/
http://destinysatelier.no/
https://www.artsy.net/artist/calle-segelberg
http://michelleeismann.com/
http://michelleeismann.com/
https://www.google.se/maps/place/Nackagatan%2C%2BStockholm/%4059.3107409%2C18.0959973%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x465f7804b1bf2da5:0x785fcd944455cbf%218m2%213d59.3107409%214d18.098186
http://www.helenalundek.se/
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I, 2017, 
Detail picture, Helena´s studio.
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U, 2016,
Installation view, MEGA Foundation.
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Helena Lund Ek, 
Röda Prince Xtra Långa, 2015,
Installation view, Johan Berggren Gallery.
Photo: Johan Berggren Gallery



Helena Lund Ek, 
Portrait of Madlen Schneps, 2016.
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Helena Lund Ek,
Portrait of Jens Strandberg, 2016,
View, Helena´s studio.

Photo: Artabout



Hur skulle du beskriva din konst för någon som inte har sett den?
Det jag brukar säga när folk frågar vad jag gör, är att jag målar figurativt och stort. Samt att jag arbetar 
”i rummet” och ofta med textila material. 

Kan du utveckla vad du menar med att arbeta ”i rummet”?
Jag arbetar aktivt med utställningsrummet. Dels hur verken hänger och möter betraktaren men även hur 
rummet i sig framkallar idéer till utställningen. Ofta färdigställer jag mina verk på plats eftersom det är 
viktigt att verken och rummet samspelar. Det är lite läskigt att jobba på det här sättet eftersom mycket av 
det slutgiltiga arbetet sker på kort tid, utifrån plats och intuition.

Berätta hur du arbetar med textila material
Utgångspunkten i min praktik är måleri på duk. Senare i vissa fall har jag bytt ut duken till andra textilier. Allt 
började med att jag spände av dukarna från ramarna och undvek att grundera. Det är ju i sig inget nytt men 
jag ville arbeta ifrån den förväntade bilden av måleri som man så ofta ser. Vidare har jag fortsatt att 
använda olika tyger och utvecklat egna kollagetekniker. Jag ser textilen lika mycket som ett material i sig 
själv som en grund att måla på; ett skulpturalt förhållningssätt till måleri. 

Din senaste separatutställning, ”CELEBRATION” (21/4 2016) på MEGA Foundation i Solna kan ses som en 
uppföljning till din tidigare utställning “The loud wordless process” (29/1 2015) på Johan Berggren Gal-
lery i Malmö, två utställningar i olika sinnesstämning: sorg och glädje. Varför de här utställningarna?
Jag befann mig i en akut och omtumlande situation när jag arbetade med Johan Berggren Gallery, eftersom 
jag hade förlorat en familjemedlem. Just då fanns det inget annat alternativ för mig än att arbeta med det 
som hänt och utställningen byggde vidare på sorgeteckningar jag gjort. Arbetet hjälpte mig i sorgen, gav 
mig ett konkret mål och fick mig att gå till ateljén varje dag. Det känns förminskande att säga att ut-
ställningsarbetet på ett plan fungerade terapeutiskt, det var mer än så. Det skänkte mening åt sorgen när 
jag kunde göra konst av den. När jag gjorde ”CELEBRATION” var jag glad och upprymd och ville göra en 
kraftfull utställning som sa ”BAAAM!” 

Reflekterar du mycket över existentiella frågor?
På många sätt intresserar de här frågorna mig mer än konst. Här i Sverige säger vi alltid tillexempel att vi 
inte pratar om sorg och döden. Det är lite tabubelagt. Själv känner jag mig upplyft av att läsa och tänka 
kring döden. Det ger livet mer intensitet att tänka att det finns något som inte är. 

Finns det konstnärer eller konst som särskilt intresserar dig?
Inom måleriet arbetar man ofta i samspel med andra konstnärers målningar. Det är vanligt att man har ett 
historiskt album av målningar, ett associationsbibliotek som man refererar till varken man vill det eller ej. 
Själv relaterar jag nog mest till modernismens genombrott men uppskattar även uttryck som vanitasmåleri 
från 1600-talet. Under min studietid i Norge, på Kunstakademiet i Oslo, arbetade jag extra på Munch-
museet. Vilket har gjort att Edvard Munchs konst och liv lämnat särskilt avtryck hos mig. Jag fascineras 
framförallt av hans penseldrag och hur radikal han var som konstnär under sin tid.

Hur använder du din ateljé?
Länge hade jag en bild av min ateljé som en plats där jag kunde hänga, läsa och bara vara men det 
funkade inte. För mig är arbetet med min konst fysiskt; ateljén är en verkstad där jag arbetar. Jag tar inte 
med datorn hit och jag ska ta hem mina böcker för jag har ingen ro att läsa här.



Du tog examen i Oslo 2014 och återvände sen till Stockholm. Vilken ser du, som ung konstnär, som den 
största skillnaden mellan konstklimatet i Norge och Sverige ? 
Pengar! I Norge är det faktiskt möjligt att arbeta som konstnär jämfört med Sverige, även om det är med 
minimilön. Likaså har Norge ett större utbud av stipendier vilket resulterar i fler konstnärsdrivna initiativ i 
Oslo än i Stockholm. Jag ser det som ett politiskt ställningstagande –att ge konstnärer ekonomi för att skapa 
konst samt rum att vara i. 

Hur ser du på konstnärsrollen? 
Personligen känner jag ett stort ansvar, mest ett ansvar mot mig själv att fortsätta med det jag tycker är 
viktigt. Det är ju en priviligierad möjlighet att få arbeta med konst samtidigt är det svårt att gå runt 
ekonomiskt. Jag har ganska dålig koll på varför andra konstnärer vill vara konstnärer.

Varför vill du vara konstnär?
Min styrka och övertygelse som konstnär ligger i görandet och jag känner när jag gör något bra. Jag kan 
snarare tvivla på mig själv som människa, vilket jag ser som en sund ambivalens. Men jag är inte säker på 
om jag hade varit konstnär om jag inte hade målat.

Vad har du på gång framöver?
MEGA Foundation ska representera mig på Material art fair i Mexico City 9-12/2-2017, så just nu jobbar jag 
inför mässan. Jag kommer att visa ett nytt textilverk som ska hänga från taket samt akvareller. Verken kan 
ses som en fortsättning på utställningen jag hade på galleriet förra året.

Jag ska också visa mina porträtt för första gången! på Destiny´s Atelier i Oslo 20/1-2017. Redan från början 
har jag arbetat med porträttmåleri, som ett sätt att hålla en kontinuitet i målandet mellan utställnings-
perioderna. På senare tid har jag fokuserat mer på porträtten, till den grad att de har blivit visningsvärda. 

Finns det någon konstnär som du tycker Artabout borde uppmärksamma?
Calle Segelberg! Jag litar på honom som konstnär. Dessutom gör han väldigt roliga teckningar. Och 
illustratören Michelle Eismann som gör fantastiska kollage och teckningar.
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