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Det finns flera berömda skådespelare, musiker, politiker och idrottare som 
inte är kända som konstnärer men som ändå målar och ställer ut sina verk. 

Det är förvånansvärt vanligt och de får ofta mer utrymme för sin konst 
i egenskap av att de är kändisar än i egenskap av konstnärer, säger 
konstkritikern Helen Korpak.

det som regel inte är bra konst.
Trots att kändiskonsten gene-
rellt inte är särskilt imponeran-
de berättar hon att hon anser
Pierce Brosnans konst är
rörande. Jag tycker inte det för
att han är fantastiskt bra eller
för att han visuellt är begåvad.
Han verkar älska att måla och
gör det på ett opretentiöst sätt.

Många kända namn
Sen finns det andra kändisar
som försöker för mycket för att
bli tagna på allvar som konst-
närer, berättar Helen Korpak.

Trots att många kändisar säkert
får ställa ut sin konst just för
att de är kända namn anser
Korpak att det ändå är positivt
ju mer konst som skapas.       

Oavsett vem som skapar. 
Det är roligt att det finns
mycket konst och bra att folk
besöker utställningarna, det 
är positivt.

Det är ofta magkänslan
som styr vad man tycker
Helen Korpak anser också att
ens konstsmak ska tas på all-
var. Man får gilla vilken konst-
när som helst och det ska vara
legitimt att utforska konst ur
vilken startgrop som helst. 

När hon tittar på konst, då
går hon främst på magkänslan
och tror att det kan vara enkla-
re för många att våga känna
efter vad man egentligen tyck-
er om ett konstverk, om verket
är gjort av en kändis.

Det är lättare att tycka att det
här är jättedålig konst om det
är en kändis som målat verket,
jämfört med en konstnär som
man inte alls känner och som
inte är offentlig. Korpak anser
att det finns konstnärer som
blivit kändisar och vars kändis-
skap på något sätt dränker det
ursprungliga konstnärsskapet.

Människor tycker om olika
saker så det är bra med varia-
tion inom konstvärlden.

Pierce Brosnan
90-talets James Bond. Han
hade en tidig dröm att bli kon-
stnär. Studerade vid St Martins
konstskola I London på 60-
talet. Gör ofta färgstark konst.

Marilyn Monroe
Hon älskade att måla och gjor-
de bl a en vacker röd blomma
till J F Kennedy. Tavlan som
hon aldrig gav honom såldes
för 78000 dollar.

Johnny Depp
Han är en skicklig porträtt-
målare, har bl a målat Bob
Dylan. För hans del ger kon-
sten ett emotionellt utlopp som
en perfekt bisyssla. Hans por-
trätt av Vanessa Paradis blev
omslag till hennes skiva
”Divine Idylle”.

Viggo Mortensen
Han gör alla möjliga konstverk
genom att blanda olika stilar
och media. Hans konstverk har
publicerats i bokform.

Mikael Persbrandt
Han gör oftast stora målningar
och har haft ett flertal kons-
utställningar både i Sverige
och Finland

Marie Fredriksson
Hade sin första utställning
2005 i Stockholm. 

Hon använde mest sin kol-
penna och sina fingrar till att
skapa framförallt porträtt.

Ulf Lundell
Författare, musiker och bild-
skapare. En produktiv och
mångsidig man. Ansedd av
konstkritikern Carl-Johan
Charpentier ”att han är en stor
jävla bluff med hutlösa priser”.
Charpentier var kulturjourna-
list på Kvp i 33 år.

Lars Berghagen
Han målar med förtjusning
skånska landskap. Visar sällan
sina konstverk på en konst-
utställning. Skänker gärna
konstverk till välgörenhet.

David Bowie
Hans målningar 
är oftast inspi-
rerade av den 
österrikiske 
målaren och 
tecknaren 
Egon Schiele.

Prins Eugen av Sverige
Valde konstnärsskapet före den
militära karriären. Skaffade sig
konstutbildning i Paris.     

Allmänt kallad ”målarprin-
sen”. Bodde på Waldemars-
udde i Stockholm som numera
är konstmuseum.

Drottning Margrethe 
av Danmark
Hon är inte bara en färgstark
drottning utan hon är även en
aktiv konstnär. Hon har 
tecknat och målat, illustrerat
barnböcker, skapat kostym 
och scenografi till baletter och
teaterpjäser.

Öppna SinnenKändisar som målar

Sir Winston Churchill
Politiker, författare och målare. Han var en skicklig olje- och
akvarellmålare med utställningar bl a på prestigefyllda Royal
Academy of Arts i London. I hela sitt vuxna liv var han en 
produktiv och hängiven målare. I hans tycke ”En sann amatör”.

elt krasst uttryckt
kan man säga att 

August Strindberg
Han är mest känd för sitt för-
fattarskap men han var även
bildkonstnär. Hundra år efter
sin död är Strindbergs mål-
ningar värda miljontals kronor.

Stig Claesson, ”Slas”
Mest känd för sina många
utgivna böcker. Var även 
illustratör i tidningarna Joker
och Folket i bild. Gjorde även
en del oljemålningar.

Hans Alfredsson
Känd från komikerduon Hasse
& Tage. Han var tidigt en duk-
tig tecknare och gjorde senare
skisser till de mesta scenbyg-
gerierna. Flitig akvarellmålare.

Bob Dylan
Han fick Nobelpriset i littera-
tur 2016 för sina nya poetiska
uttryck inom den amerikanska
sångtraditionen. Han har 
under hela sin karriär skapat
bildkonst. 
Marianne Lindberg De Geer,
kulturskribent på Expressen,
tycker: ”Efter att ha följt
honom kan jag säga att han
utvecklats till det sämre”.

Författare:

Källa: svenska.yle.fi
Helen Korpak (f. 1989)
är konstnär och skribent
verksam i Stockholm och
Helsingfors. 

Hon har en MA i foto-
konst från Aalto-universi-
tetet i Helsingfors och
arbetar bl a som konstkri-
tiker vid Hufvudstads-
bladet i Helsingfors.

Hufvudstadsbladet är
en svenskspråkig politiskt
obunden dagstidning.

Kungligheter:

Politiker:

Modell/programledare:

Skådespelare:

Musiker:

Carolina Gynning
Författare, modell, program-
ledare, skådespelare, entrepre-
nör. Har provat på det mesta.
Men mest verksam som bild-
skapare. På sin första utställ-
ning på Ystad Saltsjöbad sålde
hon för 1,2 miljoner.

Heidi Klum
Tysk mannekäng, 
fotomodell och 
programledare,  
har gjort många 
konstutställningar. Hon ser
målandet som sin stora glädje.

George W Bush
F d USA:s president. Han
gjorde en hel del målningar
som väckte uppmärksamhet,
temat var Irak-veteraner.

Adolf Hitler
Han hade ett stort konst-
intresse. Efter sin misslyckade
studentexamen sökte han till
konstakademin i Wien – men
blev inte antagen. En judisk
konsthandlare Samuel Morgen-
stein trodde på Hitlers talang
och sålde ett flertal av hans
verk till förmögna judiska
familjer år 1911.

Prins Charles
Han gör framförallt akvareller,
huvudsakligen ljusa landskap
under grå himmel. Han målar
oftast utomhus på drottning
Elizabeths lantegendomar
Sandringham eller Balmoral.  

Han gillar inte sina målning-
ar, dom är inte tillräckligt bra.
2003 visades hans akvareller
på Bosjökloster.

Bildkonst av Pierce Brosnan. 
En av hans målningar såldes på
en välgörenhetsauktion för 12,1
miljoner kronor. 

I priset ingick en lunch med
Brosnan själv.
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