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Född 1951. Gick i pension 2016. Har nu äntligen börjat måla igen. Jag gick ett antal kur-

ser på 80-talet i akvarellmålning. Jättekul. Men nu målar jag uteslutande i olja, som är ett 

fantastisk material. Jag började på en kurs hos Kajsa Haglund 2017 och går där fortfaran-

de. Hon har ett otroligt tålamod. Några utställningar har det varit i Missionskyrkan.  



Angelika EbertAngelika EbertAngelika EbertAngelika Ebert 

Angelika EbertAngelika EbertAngelika EbertAngelika Ebert    
 

℡℡℡℡ 073-356 93 00 

 

 

Jag heter Angelika Ebert och kom 1967 till Sverige från Tyskland. Jag är utbildad förskol-

lärare och har från 1969 arbetat i förskolor, till en början i Stockholm. 1974 flyttade jag 

till Uppsala och genomgick min förskollärareutbildning 1977-1978. Under mitt arbete an-

vände jag mycket min kamera för att dokumentera för barnen och föräldrarna. Jag hade 

upptäckt värdet av att "fota ögonblicket" redan under ungdomsåren. Till största delen föl-

jer jag skeenden i naturen bland djur, växter och staden. Mest gillar jag fåglar och fjärilar 

m.m. På vintern 2014 började jag med akvarellmålning, som oftast resulterar i olika natur-

landskapsmotiv. Jag går på Träffpunkten Treklangen där jag utvecklar mina målarfärdig-

heter och får goda råda av Anna Signesdotter. 
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Jag målar i huvudsak akvarell men även i olja och akryl. Motiven består mestadels av inre 

bilder då detta ger mig nödvändig frihet och spänning i mitt skapande. Akvarellmåleriet 

tog fart i början på 90-talet då jag vistades utomlands och träffade akvarellkonstnären, Ja-

yne Perkins, för henne studerade jag privat under ett års tid. Konstnärer som inspirerat 

mig med sina målarkurser är framförallt Lars Holm, Uppsala, Lars Eje Larsson, Gunnel 

Moheim och Erika Bengtsdotter.  
 

Jag har deltagit i ett flertal utställningar, flera jurybedömda, bland annat Väsby Konsthalls 

Akvarellsalong 2010, 2011, 2012 och 2014. 
 

Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet, Gottsunda Konstgille samt Uppsala Konstnärsfö-

rening. Är representerad i offentlig miljö.  
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Jag föddes i Genève, Schweiz av italienska föräldrar. De lärde mig att respektera världens 

olika kulturer. Liksom många andra ungdomar sökte jag efter det djupare syftet med livet. 

Efter konststudier i Turin och konstakademin i Milano reste jag i Europa och stannade 

två år i England och jobbade som volontär för en internationell organisation, för att ut-

trycka min önskan att åstadkomma förbättring i samhället - att förändra världen. Under 

den tiden ställde jag ut akvareller vid några tillfällen. Efter två år flyttade jag till Minnesota 

i USA där jag träffade min svenske man. Vi bodde där i 18 år, och reste runt i många sta-

ter. Jag deltog i olika utställningar där. Jag studerade qui gong och yoga och tog en exa-

men i Healing energy. Vi flyttade sedan till Sverige där jag nu jobbar på dagis. 

 



Johanna ZetheliusJohanna ZetheliusJohanna ZetheliusJohanna Zethelius 

Johanna ZetheliusJohanna ZetheliusJohanna ZetheliusJohanna Zethelius    

 
 johannazethelius@gmail.com  
 

 

 

Jag är född i Uppsala och bor här tillsammans med mina två papegojor. Att måla och teckna är nå-

got jag tyckt mycket om så länge jag kan minnas, och som liten gick jag flertalet kurser i måleri på 

Bror Hjorts Hus och på Uppsala Slott som liten, och senare har jag studerat akvarellmålning på Stu-

dieförbundet Vuxenskolan och privat varit lärling hos olika etablerade konstnärer vid sidan av mina 

språkstudier. Vilka medium och tekniker jag använder mig av går i vågor; jag är alltid intresserad av 

att utforska nya områden inom konst och skapande! Jag har ägnat mig mycket åt akvarellmålning 

och keramik, men tycker även om att måla i både olja och akryl, arbeta med täljsten och alabaster, 

samt att modellera och gjuta skulpturer i betong. När jag kör fast i mitt skapande försöker jag tänka 

tillbaka på några ord en god vän sade till mig för några år sedan, som är applicerbara för såväl ska-

pande som för livet. ”Prova något det finns en risk att du kommer misslyckas med. Det är så du 

finner nya vägar framåt.”  


