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”AKVARELLEN VALGTE MEG”

vorfor jeg valgte akvarellen som utrykk? Kanskje er det
heller slik at akvarellen valgte meg, sier Monica
Månsson når jeg spør henne. Og hun fortsetter: - Det

føles naturlig med den transparente fargen og papirets hvithet, som
gjør at lyset liksom kommer ut i fra bildet selv.

- Hva er det du ønsker å uttrykke, vil jeg vite, - hva er ditt budskap?
- Jeg søker en stillhet i bildene mine. En enkelhet og lavmælt far-

geskala. Skildringen av lys og mørke er viktig for meg. Når jeg maler,
handler det om raske beslutninger – og lang ventetid. Store pensler,
flytende farger og rask penselføring. Deretter lang venting på at det
skal tørke. Og så er det fargenes uberegnelighet …man vet aldri helt
sikkert hva som skjer med fargen når den tørker. Dette gir en nerve i
bildet, men under selve malingen oppleves det ofte som en katastrofe
når det ikke blir slik jeg hadde tenkt meg det. 

- Har du alltid tegnet og malt?
- Det startet med tegning og landskapsmaling i akvarell da jeg var

i tenårene. På kunstskolene arbeidet vi i mange ulike teknikker, men
jeg har alltid kjent meg mest fortrolig med akvarell. På begynnelsen av
90-tallet ble jeg interessert i å skildre strukturer i akvarell, jeg hadde
ofte rotfrukter som motiv. Det ble mye poteter, sier hun og ler. – Og

de kom nærmere og nærmere. Mer i nærbilde. Det føltes spennende.
Så fulgte en periode med rusten metall. Det ga meg en mulighet til å
utnytte mønstre, kanter og nebuloser som fargen selv gir, alt innenfor
en stram form. Fargeskalaen med varme jordfarger mot kjøligere sort
og blått tiltaler meg. Så fulgte skildringer av redskap, verktøy, geome-
triske metallformer og glatte overflater. I de siste årene har kar og bol-
ler vært mitt hovedtema. Krukker og skåler med forskjellige former.

Nesten alltid kun ett motiv. Lysspillet på den runde overflaten. 
- Et annet motiv som stadig kommer igjen er et Kykladisk ansikt.

Min inspirasjon er en liten bronsekopi som jeg kjøpte på en stipendie-
reise til Hellas. 

HVORDAN ARBEIDER DU?
Motivet henter jeg ofte fra virkeligheten. Men like ofte kan det være
en form som vokser ut av skisseblokken min basert på en ide eller en
følelse. Jeg skisser lenge for å komme frem til proporsjoner som jeg
opplever er bra.

Når jeg har bestemt meg for motiv, lager jeg ofte en serie bilder.
Velger jeg for eksempel en skål som motiv, kan jeg la samme skål-

formen ses rett fra en side på noen av
bildene, mens andre bilder viser den
ovenfra. De kan variere i farge, struk-
tur, mønster, lysskildring, oppløsning

mens andre bilder viser den sett ovenfra. Bakgrunnen kan veksle fra
maleri til maleri. Av og til en lys bakgrunn, men som oftest mørk. Et
rom, uten forstyrrende bordplate eller andre distraherende detaljer.
Skålene kan av og til være helt detaljerte, andre ganger friere tolket.

Akvarell handler om raske beslutninger og - lang ventetid

I forhold til alle dem som tar kunstutdannelse innen 

maleri, er det ikke mange som har akvarellen som sitt

hoveduttrykk. Monica Månsson fra Hindås, nær

Göteborg er en av dem som har det.

Monica Månsson i samtale med Toril Kojan. 

MER NÆRBILDE. DET GA MEG EN MULIGHET TIL Å UTNYTTE MØNSTRE, KANTER

OG NEBULOSER SOM FARGEN SELV GIR, ALT INNENFOR EN STRAM FORM.

-H

Monica Månsson, akvarell, 34 x 24 cm, Kärl. Monica Månssona, 34 x 24 cm, akvarell, Kärl.

Monica Månsson ved sin akvarell, 64 x 101 cm, "Blå skål".
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Jeg har som regel en klar ide for hva
jeg skal male når jeg begynner, men det
hender mye underveis, og resultatet kan
ofte bli noe helt annet enn det jeg tenkte.
Bildet har en egen vilje, og det handler
om å være følsom. Jeg kan ikke tvinge
akvarellen, det må være et samspill
mellom den og meg.

Mesteparten av tiden bruker jeg til å
tenke. Fundere på hvordan jeg skal gå
videre med bildet. Etter som det blir
mange lag maling, blir akvarellen sjelden
ferdig på en dag eller to. Selve malingen
skjer raskt, men ventingen på at det tør-
ker er lang, og det er da jeg funderer. Og
så lenge det er lys i bildet, er det håp.
Når lyset blir borte, må bildet kasseres.

Monica Månsson maler for det meste
hjemme i sitt atelier. Men av og til reiser
hun gjerne til et gjeste-atelier for å få
impulser fra annen natur og andre kunst-
nere. Kunstnerhuset i Lofoten er hennes favorittsted.

For to år siden ble Monica Månsson, som første
kvinne, tildelt Nordiska Akvarellsällskapets Arne
Isacsson-pris. – En stor oppmuntring, sier Monica.

Se mer på www.monsoft.se/monica 
eller send en mail til monica@monsoft.se

Toril 
Kojan

AKVARELLKURS
Ved siden av sitt eget arbeid som
kunstner leder Monica mange kurs.
I mange år har hun holdt kurs på
den vakre øyen Nordkoster utenfor
Strømstad både i juni og august, og
også på Nordiska Akvarellmuseet i
Skärhamn i Bohuslän. Kursene 
handler mye om vannets betydning 
i akvarellmaleriet, og om hvordan 
fargene oppfører seg. Hun pleier
ofte å demonstrere det hun foreleser.

- Jeg pleier å si at jeg kan forutse
hva som skjer med fargen når den
tørker i 9 av 10 tilfeller. Den tiende
gangen gjør fargen akkurat som den
selv vil.

Ellers handler det mye om 
komposisjon og forholdet mellom
lys og skygge. Og gjennomganger 
av dagens malerier er viktig og 
morsomt. Da ser man virkelig at
akvarell kan være så mangt…

TIPS TIL DEG 
SOM MALER AKVARELL:
Innen du setter penselen på arket er
det lurt å ha tenkt igjennom hvor
de hvite partiene i bildet skal være.
Marker eventuelt svakt med blyant.

Når du maler med flere lag farger
på hverandre: For å få lys 
og transparens i fargen, må fargen
være helt tørr mellom hvert sjikt.
Ellers ser fargen skitten ut. 

Når du maler vått-i-vått 
(når fargene blander seg med 
hverandre direkte på papiret): 
Bland to eller høyst tre farger 
av gangen. Da blir fargeskalaen
renere og vakrere enn om du 
bruker mange farger. 

Bruk akvarellpapir av god 
kvalitet. Det blir lettere og mer
moro å male da. 

MESTEPARTEN AV TIDEN BRUKER

JEG TIL Å TENKE. FUNDERE PÅ

HVORDAN JEG SKAL GÅ VIDERE

MED BILDET.

Monica Månsson, akvarell, 
21 x 15 cm, Ansikt.

Monica Månsson, akvarell, 
21 x 15 cm, Ansikt.

Monica Månssons akvarell under arbeid


