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verhaal x ondernemer

HELENA OLEWICZ

“Ik was zelf heel tevreden met het eindresultaat 
en ook Wivina was meteen fan”

In juni 2019 reikten wij de eerste X² Award uit, een award voor gendergelijkwaardige 

ondernemingen. De winnaar kreeg, naast een award, een persoonlijk en uniek schilderij 

van Helena Olewicz. Ze vertelt hoe het schilderij ‘Equivalent’ tot stand kwam.

“Mijn samenwerking met Wivina voor de 
X² Award is heel spontaan ontstaan. Ik 
ken Wivina goed en ze vertelde me over 
haar plannen voor een awarduitreiking. 
Terwijl we erover babbelden, kwamen we 
samen tot de conclusie dat een persoonlijk 
schilderij voor de winnaar een mooie prijs 
zou zijn. Ik vond het een hele eer dat ik dit 
voor mijn rekening mocht nemen.”

“De inspiratie voor het schilderij was 
natuurlijk X² en Wivina haar verhaal zelf. 
Wat zij vertegenwoordigt en waar zij voor 
staat. De X komt duidelijk terug en de twee 
strepen staan voor XKwadraat. Door te 
werken met wit en rood, ook de kleuren van 
X², wil ik duiden op zowel man als vrouw. 
Hoe twee genders hun eigen identiteit 
hebben, maar elkaar versterken.”

“Ik heb een aantal maanden hieraan 
gewerkt. Het idee was er snel, maar vooral 
technisch kruipt er tijd in mijn schilderijen. 
Ik werk met veel lagen in mijn schilderijen, 
wat betekent dat ik tussen elke laag moet 
wachten tot de verf gedroogd is. Dan 
kriebelt het steeds weer om opnieuw te 
beginnen en moet ik echt mijn geduld op 
de proef stellen (lacht). Die verschillende 
lagen maken het schilderij wel intenser. Je 
krijgt kleurvariaties en reliëf.”

“Ik was zelf heel tevreden met het 
eindresultaat en ook Wivina was meteen 
fan. Ik kon helaas niet aanwezig zijn bij 
de uitreiking, maar kreeg nadien wel een 
berichtje van de winnaars. Ze waren heel 
blij met hun overwinning en hebben voor 
het schilderij al een mooi plekje gevonden 
in hun kantoor. Ik vind het altijd leuk 
om dingen te creëren, maar des te meer 
wanneer ik mensen er zo’n plezier mee doe.”

ZAAKVOERDER EN KUNSTENARES 
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