BOK

REC

ENS

ION

Vadarland

ROGER GYLLIN

Författare
Jonas Nilsson
Förlag
Åmells fine art books
Repro och tryck
Göteborgstryckeriet 2016
Pris hos konstnären
460 kr

Beställs från naturkonst@hotmail.com

KONSTNÄREN JONAS NILSSONS namn är välkänt

för Fåglar i Upplands läsare. Eller borde i varje
fall vara det. Nilsson är uppvuxen i Uppsala
där han fortfarande bor, han fick sina första
målningar utställda redan som 15-åring och
två år senare hade han sin första separatutställning. Den senaste hade han i april
i år i hemstaden Uppsala, ”Ögonblicken som
försvann”. Har man missat dessa och andra
utställningar har alla ändå sett den akvarell
av en talgoxe som prydde omslaget till Fåglar
i Uppland nr 4 2016, för övrigt en målning
som är mycket karaktäristisk för Nilssons
stil både vad gäller själva fågelporträttet och
miljön runt omkring.
För exakt ett år sedan, i december 2016, gav
Nilsson vid redan ganska mogen ålder – han
är född 1968 – ut sin första bok, en av Petter
Antonisen vackert formgiven volym i stort
format som fått titeln Vadarland. Galleristen
och konsthandlaren Verner Åmell har skrivit
förord.
SOM NÅGOT SLAGS undertitel anges Vadar-

land innehålla oljemålningar, akvareller och
skisser, och det är självfallet korrekt. Detta
räcker dock inte för att täcka innehållet; de
flesta målningarna beledsagas också av fylliga,
presenterande och resonerande texter. Syftet
med texterna är att beskriva vardagen bakom
konsten, hur konstnären går tillväga när han
målar och vilka överväganden han då gör.
Det är förvisso intressant. Men i motsats till
målningarna är texterna knappast konstnärliga (och har säkert heller inte skrivits med
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den ambitionen), och det är kanske skälet till
att det faktiskt väsentliga ordet Texter saknas
nedanför Oljemålningar, Akvareller, Skisser.
Sammantagna ger skisserna och texterna
en fascinerande inblick i arbetet bakom den
färdiga målningen.
NÅGOT SKA EN bok heta och Vadarland är en

lockande titel om än kanske något begränsande. Vadarland är också benämningen
på den oljemålning som pryder bokens
skyddsomslag. En av Nilssons favoritmiljöer
är förvisso Ölands vadarstränder. Om detta
vittnar målningar av skärfläckor, rödspovar,
större strandpipare, småsnäppor, kustsnäppor
och fiskmåsar. Men vadare och ölandsstränder
utgör ändå bara en mindre del av ett brett
spektrum av arter och naturtyper. Nilsson
målar också med stor inlevelse ”vardagsfåglar”
som skata, pilfink, svartvit flugsnappare, sädesärla, rödhake och domherre. Andra motiv
utgörs av dagfjärilar, däggdjur, amfibier och
rena landskap.
Bokens titel kan möjligen förleda en att
tro att Nilsson är uteslutande eller åtminstone i första hand fågelmålare. Naturmålare

”

Bokens titel kan
möjligen förleda en att
tro att Nilsson är uteslutande eller åtminstone
i första hand fågelmålare.
Naturmålare är dock en
långt bättre beteckning.

”

är dock en långt bättre beteckning.
Dels hämtar Nilsson sina motiv från
olika djurgrupper, dels målas djuren
aldrig isolerade från omgivningen.
Både förgrund och bakgrund spelar
en viktig roll. Bakgrunden är trots
detta, i synnerhet i akvarellerna, ofta
abstrakt återgiven, gärna i mörka
färger. Här distanserar konstnären
både sig själv och åskådaren från den
Som återkommande och
”verklighet” som utmärker målninguppskattad illustratör till våra
ens centrala objekt, där han känner
framsidor, torde Jonas Nilssons stil
sig underkastad djurets anatomi,
vara välbekant för FiU-läskretsen.
färger och proportioner, dvs det som
han i en rakt igenom tankeväckande
text benämner ”mitt låsta moment”.
Tålmodiga studier i fält ligger bakom hur olika intrycken blir av den blott kvartsmålningarna, studier som syftar till att få sidesstora återgivningen av Nilssons akvarell
fram det samtidigt arttypiska och individuellt av svartvit flugsnappare i tidskriften Anser
karaktäristiska hos de djur som porträtteras. (nr 3, 2016) och den helsida som den fått
Det självupplevda, jag skulle vilja säga det i Vadarland: både fågelns och kvistarnas färger
långsamt och djupgående självupplevda är blir så mycket tätare i det mindre formatet,
grundläggande i alla Nilssons skisser och mål- det blir nästan som ett annat konstverk.
ningar. I det rena landskapsmåleriet är vatten
Detsamma gäller då förstås också de halvcentralt; det ”är alltid en utmaning att måla sidesstora återgivningarna av domherrarna
eftersom vatten har hundra olika ansikten”.
och morkullan i Anser; jämfört med i Vadarland förtätas färgerna påtagligt i det lilla
VISSA AV MÅLNINGARNA återges över ett helt formatet. Och skillnaden måste bli ännu mer
uppslag. När man tittar på dessa ska man en- markant jämfört med de stora originalmålligt min helt subjektiva uppfattning helst inte ningarna. Det vore intressant att få veta hur
sitta med näsan i boken. Dessa tvåsidiga mål- man som konstnär ser på detta förhållande.
ningar ska avnjutas på något avstånd; de komDen som är intresserad av både konst och
mer då vida bättre till sin rätt. Reproducerad natur har all anledning att ta del av Jonas
konst kan för övrigt te sig mycket annorlunda Nilssons Vadarland. Och självfallet också att
beroende inte bara på trycktekniken utan besöka hans nästa utställning.
också på reproduktionens format. Som icke
särskilt konstkunnig har jag förundrats över
Roger Gyllin
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