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Helena sa upp sig för att satsa på konsten
16 juni 2022 07:00

Keramikern och civilingenjören Helena Brahe sa upp sig från ett stort
företag i Köpenhamn för att satsa på sin konst.
– Jag har inte ångrat det en sekund.
På lördag är det vernissage för hennes utställning på Glashyttans orangeri
utanför Sövde.

Caroline Stenbäck
Text

Helena Brahe ställer ut keramik på Glashyttans orangerie utanför Sövde.
Bild: Caroline Stenbäck
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Helena Brahe bor i Höllviken men är uppvuxen i Landskrona. Att de
pysslade mycket hemma när hon var barn har nog bidragit till hennes stora
intresset för att hålla på med kreativa saker och att jobba med händerna.

– Jag har hållit på med silver, blomsterbindning – och bröllopstårtor. Men
keramiken är nog det som jag har sysslat med längst.

Hon gick en kurs i drejning när hon gick i gymnasiet på 1980-talet och sedan
var hon fast.

– Jag älskar att se hur det växer fram. Jag gör mycket frukter och grönsaker
och jag gillar utmaningen att de ska se riktiga ut.

Har jobbat inom sjösäkerhet

Helena Brahe är utbildad civilingenjör och har jobbat många år i Danmark,
varav den mesta tiden som projektledare inom sjösäkerhet. Men 2018 valde
hon att säga upp sig för att satsa på konsten genom sitt företag Lilla
makeriet.

– Det var en underbar känsla. Jag har inte ångrat det en sekund. Jag och min
man har tre barn. Nu kan jag styra mina dagar på ett annat sätt.

Annons
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Är med i en konstförening

Hon har en verkstad hemma där hon jobbar. Förutom att visa sin konst på
mässor och utställningar är hon även med i föreningen Konsthantverkarna i
Ystad.

– Vi har öppet alla dagar utom söndagar. Där kan man se min konst. Jag
jobbar även där var tionde dag.

Helena Brahe skapar sina verk genom en teknik som kallas för tumning.

– Man börjar med en boll och formar den med tummen. Föremålen blir som
ballonger, ihåliga.
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– Det är väldigt rofyllt sätt att jobba. Det man skapar växer fram. Jag sitter
inte ner, utan står och går omkring. När jag drejar måste jag ha fullt fokus på
vad jag gör. Där är jag inte så duktig än.

– Men jag har köpt en drejskiva. Mitt nästa mål är att börja dreja mer och göra
fler bruksföremål. Nu är det mest konst- och prydnadsföremål som passar till
kök, vardagsrum och trädgård.

Blandar in trä

Hon blandar gärna in trä i sina verk, till exempel handtagen på många skålar
och hinkar. De är inte heller glaserade.

– Jag älskar när man kan se strukturen.

Utställningen på Glashyttans orangerie går under namnet "Lera och liv". De
flesta föremål är olika frukter och grönsaker. Men även några fiskar.

– Jag funderar på att ta med några fisknät. Jag behöver täcka de stora vita
väggarna med något.

Många av föremålen föreställer frukter och grönsaker.
Bild: Caroline Stenbäck
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Utställningen visas från och med 16 juni till och med den 24 juli. Vernissage
är det nu på lördag klockan 12-14.
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