
Portfolio: Elisabeth Mladenov
ElisabEth MladEnov  (f. 1981 i Helsingfors) har eta-
blerat sig som bildkonstnär i Berlin efter att ha slut-
fört sina magisterstudier vid Konstindustriella högsko-
lan. Hon har ställt ut i diverse europeiska huvudstäder, 
bland annat på ACUD i Berlin, Gallen-Kallela museet i 
Helsingfors, samt Slick Art Fair i Paris. Under de kom-

mande åren arbetar hon i Houston, USA, med nya pro-
jekt och utvecklar samtidigt vidare sitt tvärkonstnärliga 
samarbete med kompositören Gustav Nyström. Mlade-
novs arbeten finns att se på en permanent utställning i 
Bromarvs Villa Tallmo, öppen enligt överenskommel-
se (www.bbnb.fi).

inertia. 90x70 cm,  
olja på duk, 2011.
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no Fervour of Mine.  
70x90 cm, olja på duk, 2012.

Falling asleep. 50x70 cm, olja på duk, 2011.
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MålFärg  är den minsta gemensamma nämnaren i mitt 
arbete. Material, teknik och stil skiftar i mina målningar i 
samspel med hur jag reagerar på min omgivning. Jag har 
haft privilegiet att byta omgivning ofta: både min upp-
växt och mitt konstnärskap har fört mig kors och tvärs 
över Europa. Nu har jag lämnat hela kontinenten och bor 
i ett nytt land för femte gången. Den ständiga förändring-
en betyder att medvetenheten om min egen relativitet är 
viktig i min tankevärld. 

Synvinklar uppstår ur möten med platser, människor, idéer 
och konstverk och det tar en livstid att utforska skillnaden 
mellan att agera och reagera. Det konstanta jag bär med mig 
är att bry mig om att skapa lugn. Jag vill uppmuntra till efter-
tanke och förståelse för den andra. Jag vill hjälpa också an-
dra att ens stundvis slippa känslan av självcentrering.

Nu målar jag i Houston. Växtligheten omkring mig påmin-
ner om den miljö i Mexiko där jag tillbringat min tidigaste 
barndom. Återseendet har gett upphov till en närmast ke-
misk reaktion, en explosion av färg och form. Jag ser förbryl-
lat på och undrar om en dold kärna vill säga ”tack att jag fått 
återvända hem.”

väggmålning, 333x235 cm, akryl, 2018.

 ii. 102x76 cm, olja på duk, 2018.
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self-Portrait with dinosaur. 180x145 cm, olja på duk, 2012.
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