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Anonym: Från grekiskans anonymos som betyder utan namn 
eller namnlös.
Akvarell: En teknik där vattenburet färgpigment läggs på i 
transparenta skikt på ett tjockt, lätt sugande papper.

Konstnärens privilegium att bestämma vad som ska ta ge-
stalt och form på ett papper kan tyckas enkelt. Men själv-
klart handlar detta arbete om komplexa och svårfångade 
processer där alla sinnen och erfarenheter samverkar. Av 
det skälet låter sig aldrig ett konstverk reduceras till något 
annat än sig självt. En målning är en helhet som gör det 
möjligt för oss att stanna upp en stund i våra vardaglig-
heter och kanske, om vi har tur, uppleva ett ögonblick av 
närvaro. På samma sätt fungerar det goda samtalet.
Thomas Edetun, Stefan Teleman och jag träffas i Norr-
köping en lördag i mars inför deras stundande utställ- 
ning på Galleri Vreta Kloster. De ska visa akvareller. Jag är 
nyfiken på hur de ser på akvarellmåleriet och dess status. 
Men vill också veta mer om det hemlighetsfulla sällska-
pet Anonyma Akvarellister och hur och varför det kon-
stituerades. Hänger det möjligen samman? Det visar sig 
att det var Thomas som kom med idén för sju år sedan då 
han och Stefan ställde ut tillsammans på Galleri Sander i 
Linköping. Sällskapet kan ses som ett slags ordenssällskap 
á la 1700-tal. Utöver det är det något oklart om det även 
omfattas av höga ideal såsom strävan efter personlig ut-
veckling och människokärlek. Konstnärerna säger sig ha 
funderat på om sällskapet borde ha stadgar, ordnar och 
kanske medaljer, men i dagsläget är det hela fördolt och 
dunkelt. Sällskapet verkar än så länge vara en frizon utan 
regler och med högt i tak. Men hur är det egentligen med 
anonymiteten?
Vårt första samtal följdes av ytterligare två möten och har 
kommit att handla om skapandets premisser, maktstruk-

turer och värderingar inom konstfältet. Om vikten av att 
som konstnär riskera något för att det ska bli intressant 
och, givetvis, det lustfyllda i att måla. Men också om det 
stora allvar som vidlåder skrattet och humorns betydel-
se för att förflytta gränser för det som är vedertaget och  
accepterat.
thomas edetun: Det är lite corny att göra en akva-
rellutställning. Akvarellen har en särskild position och  
intresserar många. Det finns flera akvarellsällskap som vår-
dar myten om att akvarell ska utföras på ett särskilt sätt. 
Många tyckare. Och det är därför som jag har ett kluvet 
förhållande till akvarell. Jag har börjat måla akvarell många 
gånger och slutat. Det hänger samman med dessa outta-
lade regler. Det är inte bekvämt att bli utskälld för att jag 
inte målar som man ska av personer som tycker sig veta 
hur pigment ska blandas. Varför finns det regler just för 
akvarell? Och kan man göra på annat sätt? Jag ser mig som 
målare. Det intresserar mig.
stefan teleman: Jag håller med Thomas. Den trygga 
borgerligheten blir förtjust när den hittar något faktiskt 
att prata om. Så praktiskt med pigment till exempel! För  
övrigt drivs den teoretiska delen av konstskrivandet av det 
som är rationellt och åtkomligt, oavsett om det är en aka-
demisk eller journalistisk text. Så växer ismerna fram och 
Konsten hamnar inte ens i badvattnet som tur är. Så plop-
par sällskapen upp för att det är så tacksamt med grafiska 
tekniker och mårdhår.
te: Apropå mårdhår: när jag gick på Lunnevad1 förstod 
jag materialets betydelse, att ha en akvarellpensel. När vi 
gjorde studiebesök i Stockholm upptäckte jag butiken för 
konstnärsmaterial på Mosebacke. Men jag hade för stor 
respekt för akvarelltekniken och hittade inte det egna ut-
trycket. På Mejan2 snackade John E. Franzén akvarell. Men 
det låste sig, jag påverkades av vad en akvarell skulle vara. 
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Långt efteråt, nån gång på 1990-talet, köpte jag en jättefin 
och dyr akvarellpensel, den var tysk, för att provocera mig 
själv och komma igång. Och då struntade jag i konventio-
ner och regler och brydde mig inte om vad det kunde bli. 
Det var skönt. Det var i samma veva som jag såg Stefans 
akvareller.
st: Vi träffades innan. Jag började måla akvarell redan 
på 1950-talet, under somrarna. Jag hör till den ironiska  
generationen, där landskapsakvareller inte har stått högt i 
kurs. Ändå har jag målat otroligt många landskap. Det var 
ett sätt att försörja sig. Nu använder jag akvarellen också 
när jag gör skisser för akrylmålningar. Jag har en omed-
vetenhet, till skillnad från Thomas som håller stenkoll på 
konsthistorien och den engelska akvarellhistorien. Jag må-
lar på. Jag använder så olika tekniker och material, alltifrån 
textiltryck till måleri och så gör jag böcker. Det är en massa 
trådar som hänger samman, men som kan ta sig så olika 
uttryck. När jag målar akvarell tecknar jag med färgen. Jag 
bryr mig inte så mycket om hur man ska göra.
te: Jag måste själv få en känsla för den eller det jag avbil-
dar. Annars kan jag inte göra ett barnporträtt till exempel. 
Det blir kladdigt. Jag kan inte bara ”göra” ett barnhuvud. 
Jag blir känslomässigt engagerad när jag hittar en bild som 
intresserar mig, kan nästan bli förälskad i vissa motiv. Det 
kan vara alltifrån ett fotografi på nätet eller andra förlagor. 
Den venetianske 1700-talsmålaren Pietro Longhis porträtt 
av kvinnor som bär den svarta sammetsmasken la moretta3 
till exempel, en mask som tvingade bäraren att vara stum. 
Tystnaden. Det finns något i den underliggande oron och 
tvetydigheten som jag vill komma åt och som intresserar 
mig. Du ska inte vara säker!
st: Mitt barockprojekt har pågått ett tag. Många har 
under åren frågat mig om jag är släkt med Georg Philipp  
Telemann4 som var god vän med Bach. Det har bidragit till 
min nyfikenhet på denna tidsperiod med barockmusikens 
strikta regler och instrumentens speciella klang. Jag upp-
täckte snart att det finns få kvinnliga kompositörer från 
tiden, men forskningen letar fram den ena efter den andra. 
Jag har frågat mig om jag kan se att jag har en musiker 

framför mig. Ja, kan man överhuvudtaget tolka en män-
niskas personlighet i ett porträtt? Men Buxtehudes hatt, 
hans elegans, säger något om tiden, om hovet, kyrkan och 
hans plats i samhällshierarkin.5 Liksom Thomas väljer jag 
”förlagor”, bilder, som fastnar, som tar tag på något sätt. 
Jag upptäcker intressanta personer under processen, som 
Heinrich Biber6 med sin antikrigsmusik.
te: När du har suttit ute i landskapet och målat – har du 
inte förhållit dig till konsthistorien då? Jag ser mig som en 
del av ett pärlband av konstnärer. Jag ingår i en tradition 
och det är inget konstigt med det. Jag kunde aldrig känna 
igen mig i självförverkligandet på Mejan när jag gick där. 
Det var en befrielse med de postmoderna teorierna, att det 
var okej att titta åt alla håll, ”lägre” bilder och att återanvän-
da andras bilder. Jag vill gärna skicka en hälsning tillbaka 
till alla konstnärer före mig. Att vara unik tror jag inte på.
st: Hela utbildningen går ut på att man studerar andras 
konst och bilder. Men det gäller att omvandla något till 
en målning, få något att hända på duken eller pappret, att 
förhålla sig till verkligheten här och nu. Jag formades av 
vänsterrörelsen och där var originaliteten inte intressant. 
Och det individualistiska har aldrig intresserat mig, för 
mig är individualism knutet till marknad. Jag är egentligen 
inte intresserad av akvarell, men däremot av att beskriva 
en människa. Som kompositören Telemann. Den släkt jag 
inte hade. Det är intressant.

Helena Persson är museichef vid Norrköpings Konstmuseum

1 Lunnevads folkhögskola
2 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
3 La moretta eller la servetta muta var en rund eller oval svart sammetsmask som 
enbart bars av kvinnor. Den hölls på plats med en knapp mellan tänderna, vilket gjorde 
bäraren/kvinnan stum.
4 Georg Philipp Telemann (1681-1767) var en tysk kompositör som verkade i 
Hamburg.
5 Dietrich Buxtehude (1637-1707) växte upp i Helsingborg, verksam i Lübeck. Lärare 
till Bach.
6 Heinrich Biber (1644-1704) kompositör och violinist från Böhmen, använde  
avvikande instrumentstämning.
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aa:s konstnärer, Stefan Teleman (1936) och Thomas Edetun (1962)  
är utbildade vid Konsthögskolan i Stockholm.
De verksamma konstnärerna har haft ett antal olika utställningar.
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