Ebba Kristina Wingårdh – The Secret Of Living Is Giving

Jag heter Ebba Kristina Wingårdh och arbetar som konstnär sedan 30 år tillbaka. Jag har en
egen ateljé vid Rönne Å i Ängelholm och på Östermalm i Stockholm. Arbetar som scenograf
och kostymör för teater – men framför allt målar jag. Egna verk men också på beställning.
Parallellt driver jag ett välgörenhetsprojekt ”Secret of Living is givning” (startade 2010) med
syfte att med hjälp av konstens kreativa kraft göra världen lite bättre. För jag tror att
meningen med livet är att ge. Att vi som har möjlighet kan ge - till dem som har det svårt.
Personligen kände jag att jag ville göra något kreativt med utsatta barn - som skulle kunna
göra en skillnad i deras vardag.
År 2010 åkte jag till Sydafrika med en kappsäck full av färg, penslar och dukar. Jag var
nyfiken på om hur det skulle vara att måla med barn som levde ett helt annat liv än våra barn
i Sverige. I Kapstaden & Johannesburg hittade jag barnhem och skolor där jag fick träffa
barn som var fattiga – och måla med dem. Underbara möten!

När jag reste hem tog jag med allt barnen hade målat - och satte ihop deras bilder till ett
konstverk som sedan såldes till högstbjudande. Den senaste auktionen tavlorna var med på
inbringade 100 000 kr till Project Playground. Alla pengar går oavkortat tillbaka till
barnhemmen. En av tavlorna ställdes även ut på Liljevalchs vårsalonger 2013.

Barnen är så medvetna om och glada för det de får från människor och organisationer som
skänker pengar & saker till dem och deras barnhem. Men precis som vi, vill de också ge
något tillbaka! De vill precis som vi känna sig betydelsefulla. Så det är ett sätt för mig & oss
att ge dem något, och för dem att få tacka och ge tillbaka.
Väldigt bra anti-depressivt piller – för alla. Win-win!
Jag har åkt tillbaka och träffat några av barnen igen, med vykort och planscher med de
färdiga tavlorna. Det är så kul att se när barnen känner igen sina egna målningar, eller sig
själva på dom bilder där jag målat in porträtt av dem.

Nu har jag gjort åtta sådana målar-resor till Sydafrika. Eftersom jag betalar ur egen ficka så
åker jag när plånboken tillåter.
Min intention denna gång är att åka ner till Cape Town och besöka Cinnamon Bun Project
samt Project Playground igen där jag har en fin kontakt med läraren som håller i den
konstnärliga verksamheten. Jag kommer fortsatt att måla och skapa verk tillsammans med
barnen och framåt ställa ut samt auktionera ut dessa i väl utvalda forum i Stockholm och
Skåne.

Ser fram emot att höra från er!
Glada hälsningar,

Ebba Kristina

