JANUARI

Ebba Mårtensson
Jag heter Ebba Mårtensson och är en tjugo-årig tjej från Vallsta-trakten. Jag tog
studenten våren 2017 efter att ha studerat naturvetenskap på Hälsingegymnasiet i Bollnäs. I dagsläget går jag som lärling hos Elina på elina.q och ”studerar”
på så vis till tatuerare - mitt drömyrke!
Under i stort sett hela min tonårstid har jag haft mer eller mindre problem med mitt
psykiska mående. Något som hänger med mig än idag.
På grund av olika anledningar kraschade jag totalt under mitt tredje, sista år, på
gymnasiet. Den tiden som många andra ser tillbaka på som en av de bästa i sitt liv,
en tid fylld med skratt och glädjeblandade tårar... den är för mig något helt annat.
Min väg tillbaka till ett fungerande liv har vart lite som en bergochdalbana. Vissa
perioder var bättre respektive sämre än andra och jag provade i stort sett allt för
att komma tillbaka på banan igen. Men jag hittade inte något som kunde fungera
långsiktigt för mig. Sen, för sisådär nio månader sedan, startade resan med mina
digitala porträtt.
Mina porträtt, eller egentligen allt jag skapar, är ett sätt för mig att hantera mitt inre.
Jag låter mina känslor både styra samt speglas i mina verk, vilket på något vis fungerar som terapi för mig.
Jag skapar mina porträtt digitalt med hjälp av en iPad Pro. Där ritar/målar jag i Procreate, en applikation som är ämnad för digitalt skapande.
Själva processen, från att hitta ett foto till färdigställt porträtt, är väldigt simpel. Jag
ändrar eventuellt om lite i fotot, drar mina svarta linjer, målar en bakgrund, lägger
till vita linjer samt ”highlights” och voilà! Så är porträttet färdigt.
Personerna jag väljer att avteckna är de som faller mig in för stunden. Det kan vara
allt från en person som på något vis inspirerar mig, till att jag ser en individ som jag
känner en dragning till.
Vid tillfällen, dock väldigt få, har jag även ritat av vänner eller bekanta till mig.
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Mina porträtt är inte till salu.
För mig är dom alldeles för personliga och det skulle vara lite som att sälja en del av
mig själv, även om motivet i sig inte föreställer mig.
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