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 1. Inledning 

 

Mina minnen av vattenfärg från skoltiden är övervägande negativa. Jag minns ett bågnande 

papper, bleka färger som flyter omkring på den vattensjuka ytan, och hur det slutgiltiga 

resultat oftast blev en sådan besvikelse att det inte ens dög som julklapp till släkten. I vuxen 

ålder har jag fått prova på akvarellmåleri med ordentliga material och insåg att det går att 

arbeta både kontrollerat och med intensiva uttryck. Jag har också upptäckt akvarellkonstnärer 

som ägnar sig åt motiv och teman som är vitt skilda från de småtrista stilleben som präglade 

arbetet med vattenfärg i min barndom. Jag har kort sagt insett att akvarell som uttrycksmedel 

innehåller större möjligheter än jag trott. Det här arbetet är något av en uppgörelse med 

vattenfärgen som material, där jag går tillbaka till grunderna och studerar de grundläggande 

metoderna för akvarell, i syfte att förbättra mina uttrycksmöjligheter med materialet. Jag vill 

visa för mig själv och andra att akvarell inte behöver vara synonymt med blekt utspädda 

färger och naturmotiv. I strävan att närma mig en annan uttrycksform har jag studerat den 

danske konstnären Michael Kvium, vars teman och motiv berör mänsklighetens avigsidor. 

Istället för det vackra lyfter Kvium fram det fula i all sin brisfälliga prakt. För mig handlar det 

om ett möte mellan förväntningarna på ett material och dess möjligheter att göra något 

annorlunda. 

1.1 Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att studera konstnären Michal Kviums akvareller samt hur jag 

genom detta i kombination med metodiska akvarellövningar kan utveckla mitt eget uttryck 

med materialet. Resultatet blir en eller flera akvarellmålningar som visar på hur studien 

påverkat mina färdigheter och mitt uttryckssätt med materialet. 
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 1.2 Frågeställningar: 
 

Hur uttrycker sig Michal Kvium med sina akvareller? 

Hur utvecklas mitt eget uttryck i akvarell genom metodiska studier av Kvium och materialet? 
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 2. Bakgrund 

 

I den här delen av uppsatsen kommer jag redogöra för den bakgrundskunskap som behövs för 

att förstå de begrepp och namn som förekommer i resultat och diskussionsdelen. 

 2.1 Akvarellmåleri 

Akvarell är en vattenlöslig färg vars särskilda egenskap är transperens. Transperens innebär 

att undre färglager, liksom pappret, lyser igenom ovanliggande lager. Akvarell benämns 

ibland med det lite slarviga begreppet ”vattenfärg”. Med vattenfärg kan dock också syftas 

andra vattenlösliga färger som tempera och guache. Tempera är ett vanligt material i den 

svenska grundskolan på grund av att den är relativt billig. Det skiljer sig dock från akvarell 

genom ett annat bindemedel. Temperans egenskaper är snarlika akvarellens, den största 

skillnaden är att bindemedlet ger en lägre beständighet.  Guache är till skillnad från akvarell 

täckande vilket betyder att underliggande färger inte skiner igenom. Det går alltså att med 

guache måla med en ljusare färg ovanpå en mörkare.  I akvarellmåleri lämnas i regel det vita 

pappret omålat för samma effekt. För att komplicera det hela ytterligare så syftar det engelska 

begreppet ”watercolour” på just akvarell, och är alltså en mer specifik term än det svenska 

”vattenfärg”.  

  Akvarell användes i väggmålningar i Egypten redan före vår tideräknings 

början, men akvarellens moderna genombrott brukar räknas till 1600 talet, då den tyske 

konstnären Albrecht Dürer gjorde sina djur och naturstudier. På 1600-talet var 

akvarellmåleriet stort i Holland och Flandern, där bland andra Anthonis van Dyck tog 

metoden vidare. Under 1700-talet tog Frankrike över som föregångsland, företrädda av till 

exempel Gabriel de Saint Auben. Från 1800-talet kan nämnas flera framgångsrika engelska 

akvarellkonstnärer, till exempel Turner. (http://www.ne.se/lang/akvarell 23 maj 2013) 

  Som konstärlig teknik hamnar akvarellen ofta i skuggan av oljemåleriet, som 

historiskt har haft större status. För de flesta konstnärer, med några betydelsefulla undantag, 

har akvarellen varit en skissteknik snarare än ett huvudsakligt medium. (Säflund s. 1) 
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 2.2 Michael Kvium 

 

Michael Kvium, född 1955, är en dansk konstnär som under tidigt 80-tal utbildade sig vid  

Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Han räknas idag som en av de stora nu 

levande danska konstnärerna. (http://www.gp.se/kulturnoje/1.128031-michael-kvium-soker-

nagot-han-inte-kan-forsta 24 maj 2013) Kvium gjorde sig känd med mörka oljemålningar med 

groteska motiv. Ofta målar han deformerade kroppar och köttklumpar, som bär spår av något 

mänskligt men samtidigt är omänskliga och förstörda i sin form. I en intervju i 

Göterborgsposten (ibid.) berättar han att frågan om när ”en abstrakt köttklump blir en kropp”, 

är något som sysselsätter honom. I samma intervju menar han också att de förstörda varelser 

som figurerar i hans målningar inte ska ses som verkliga människor. ”De är tänkta personer, 

tankar, inte människor. De är tecken.” (ibid.). Han säger att han absolut inte ser sig som 

någon provokatör. Under 90-talet övergav Kvium måleriet till förmån för video och 

installationer. Under 00-talet återkom Kvium till måleriet och då även med akvareller som är i 

fokus i detta arbete. Bland hans utställningar kan nämnas en på Nordiskt Akvarellmuseéum på 

Tjörn, 2005. 

 2.3 Vad är ett uttryck? 

 

Eftersom den här studiens syfte är att studera Mikael Kviums uttryck, och undersöka hur mitt 

eget uttryck påverkas av arbetet, så kan det vara bra att stanna upp ett ögonblick och fundera 

på vad ett ”uttryck” egentligen är för något. För att definiera begreppet så har jag använt mig 

av boken ”Rum, relation, retorik” (Nordström s. 19). Boken refererar till Ferdinand de 

Saussures teckenteori, där ”uttrycket” beskrivs som tecknets förställande element, det vill 

säga, den del av tecknet vi ser. Den andra delen, innehållet, är det som tecknet syftar på. När 

man talar om uttryck rör man sig alltså i bildens manifesta nivå; det som vi ser i bilden. Men 

Saussers modell visar också att uttryck och innehåll är svåra att separera, det finns ingen bild 

utan tolkning. För att ett ”uttryck” ska bli meningsfullt måste det möta en betraktare, och 

alltså bli tolkat. Därför är utgångspunkten för den här uppsatsen att ett uttryck förstås både 

genom att studeras på den manifesta nivån, och på vad det konnoterar. 

 

http://www.gp.se/kulturnoje/1.128031-michael-kvium-soker-nagot-han-inte-kan-forsta
http://www.gp.se/kulturnoje/1.128031-michael-kvium-soker-nagot-han-inte-kan-forsta


 

 sida 6 

 3. Metod 

 

Studien är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen utgörs av en 

intentionsanalys av Kviums bildskapande. Jag undersöker vad Kvium vill uppnå med sina 

akvareller genom att studera intervjuer som konstnären genomfört (jag har tyvärr inte kunnat 

genomföra någon egen intervju). Den praktiska delen utgörs av ett så kallat bildstudieområde, 

där jag på olika sätt övar mig på Kviums uttryckssätt, och på grundläggande 

akvarellfärdigheter. Tanken är att den teoretiska studien blir ett stöd i det praktiska arbetet 

genom att den kan identifiera vilka bildelement och stilistiska drag som är av betydelse för 

Kviums uttrycksätt. 

 3.1 Bildanalys 

 

En bildanalys kan göras på många olika sätt. Gert Z Nordström ger några exempel på hur en 

bildanalys kan genomföras i boken ”Rum, relation, retorik”. Han förespråkar själv en 

kombination av intentionsanalys och näranalys (Nordström s. 233). Bildanalysen genomförs 

enligt en modell som beskrivs i Jostein Gripsruds bok ”Mediekultur, mediesamhälle”. 

Gripsrud (s. 148) talar om begreppen denotation och konnotation vilka är ord som särskiljer 

två olika typer av betydelser. Denotationen är den direkta betydelsen av ett tecken, en bild på 

en hund refererar till betydelsen hund. Konnotation är de kulturellt betingade associationer 

som följer med den direkta betydelsen. ”Hund” kan till exempel konnotera trygghet och 

trofasthet. Att analysera en bild på det här sättet kan vara ett sätt att förstå hur bildens olika 

element samspelar för att förmedla en betydelse. Analysmodellen visar också att en bild alltid 

måste förstås i ett kulturellt sammanhang, alltså i relation till andra bilder och till sin publik. 

Analysen på den denotativa nivån syftar till att förstå hur Kviums bild är uppbyggd rent 

tekniskt. Det blir en studie i färgval, komposition och arbetssätt. Analysen på den konnotativa 

nivån bidrar med en fördjupad förståelse av bildens betydelse, i ett kulturellt sammanhang. 

 3.2 Bildstudieområde 

Bildstudieområde är en pedagogisk metod som beskrivs av Sten-Gösta Karlsson & Staffan 

Lövgren (2001). Det systematiska arbetet med att utveckla särskilda förmågor inom ett visst 

bildområde utmärker metoden. Karlsson & Lövgren (ibid s. 21) skriver: ”Bild står för 

bildämnet i skolan. Studie står för arbete och studier i kontrast till förströelse och tidsfördriv. 
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Beteckningen område innebär att metoden inriktas mot helheter […]. Det är en form av 

tematiska studier, där ett avgränsat område med ett väsentligt innehåll genomarbetas 

metodiskt och kreativt”. Den grundläggande strukturen för ett bildstudieområde är 

förproduktion, studier och slutproduktion (ibid s. 38). Förproduktionen ska göras relativt 

snabbt och är främst till för att utgöra en kontrast till slutproduktionen, och synliggöra den 

utveckling som skett. Studierna står för lejonparten av arbetet: det är här man övar sig på de 

förmågor som bildstudieområdet berör. Med slutproduktionen ska de nya förmågorna stråla 

samman till en helhet, som förhoppningsvis visar på förbättringar inom området. Jag använder 

mig av denna metod för att ge någon form av systematik till mitt kreativa arbete, och för att 

uppdelningen i mindre delar gör processen möjlig att analysera i efterhand. 

 3.3.2 Metodbok i akvarell 

Eftersom jag gav mig in i det här arbetet mycket begränsade kunskaper om akvarell så har jag 

använt mig av grundläggande övningar från en etablerad metodbok av Ia Säflund som heter 

”Börja Måla!” Övningarna i boken används ofta av bildlärare i skolan. Övningarna står i 

ganska grov kontrast till Kvium i uttryckssätt, vilket inte gjort de mindre intressanta som en 

del av studien. Metodboken kommer utgöra en del av mitt bildstudieområde. 

 

 4. Resultat 

 

 4.1 Analys av Michael Kviums måleri 

 

För att förstå hur Michael Kvium arbetar med akvarell så finns det två aspekter av hans 

konstnärskap som är viktiga att belysa. Det första är Kviums syn på konsten och vad han vill 

uttrycka eller åstadkomma med sina verk. Det andra är hans syn på akvarell som material och 

hur materialets särskilda egenskaper påverkar hans uttrycksmöjligheter. En intervju 

genomförd 2011 som publicerats på Kviums hemsida ger fördjupad förståelse för båda dessa 

delar (Dybbro 2011). 

  Kvium är känd för sina groteska oljemålningar med ett latent mörker som 

avbildar kroppar som befinner sig i gränslandet mellan mänskligt och omänskligt. Kvium 
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målar figurativt, likt en avbildande renässanskonstnär, fast hans figurer är hårresande att tänka 

sig i verkligheten. Ett exempel är bilden ”Patent” från 1987.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Patent” 1987 Olja på duk 

Här ser vi fyra kroppar i varsitt rum. Kropparna har mänskliga drag, såsom lemmar, huvuden, 

bröst, och muskler, och befinner sig alla vid varsin mänsklig artefakt, en stol, ett bord, en 

spegel. Men det omänskliga är lika närvarande; saknade kroppsdelar, förvridna proportioner 

och sjuklig blek hy. Tomheten och isolationen är också närvarande, och ger en extra 

existentiell dimension till de hopplösa kropparna. Det är inte svårt att se att Kviums målningar 

får vissa betraktare att vilja vända sig bort från bilderna. Kvium säger sig dock inte vara ute 

efter att provocera. (Göteborgsposten) Utforskandet av dessa människoliknande former verkar 

istället höra ihop med en strävan efter att gå till botten med våra förställningar om oss själva 

och varandra. ”...it's a question of painting an abstract picture of an alternative life form or 

an alternative way of looking at a body.” (Dybbro 2011), säger han själv i en intervju 

angående sitt speciella sätt att behandla människokroppen. Att resultatet hamnar inom ramen 
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för det groteska och det som många helt enkelt kallar fult, berör honom inte. Kvium delar inte 

den synen på skönhet. Så här säger han på sin egen hemsida: 

 ”No, the beautiful can only be - if we move past everything that's called fashion 

- then it can only be a purity or an honesty that stands for what is pure. And this [is] exactly 

what I aiming at: an honesty and precision, a concentration ”(Dybbro 2011) 

Det verkar vara sökandet efter det sanna och det precisa som driver Kvium till det groteska 

uttrycket. I detta finns också ett stort mått av kulturkritik. Det finns, menar han, starka krafter 

i samhället som strävar efter att ”söva ner oss” (intervjun) och konstens roll blir då att avslöja 

dimridåerna. I ett starkt uttalande sammanfattar han den moraliska grundvalen för detta sätt 

att måla. ”Do I wan't to participate in covering up the world or do I want to participate in 

unveiling the world?” (Dybbro 2011). För Kvium är valet självklart och ger sig i kast att 

gestalta allt från den västerländska kulturens dubbelmoral, till vår egen utsatthet i att vara 

människa i en tid när alla auktoriteter, från kyrkan till nationen fallit från sina piedestaler. Det 

vackra, verkar Kvium säga, finns i ärligheten; att inte blunda för faktiska förhållanden 

 Det är som sagt med oljemålningar som Michael Kvium gjort sig ett namn. 

Kviums akvarellermåleri är mindre känt och det är först under 2000-talet som det ställts ut på 

gallerier. Konstnären lyfter fram det omedelbara i akvarellen som en styrka jämfört med 

oljemålning: ”While an oil painting can take months, the paper is more immedeate [sic!]: you 

can present certain things to yourself more quicly [sic!] on paper.” (Dybbro 2011). Pappret, 

menar han också, är mindre ”formellt och pretentiöst” än duken, och har alltid varit en 

naturlig del i hans skapandeprocess, men inte lika ofta varit i fokus som utställningsobjekt. 

Just det informella och spontana verkar vara en viktig del i arbetet med akvareller, som en 

frigörande kraft. Akvarellerna är ofta små, vilket gör att han är fri att experimentera. Blir 

bilden dålig är det enkelt att börja om:”I can simply discard it and then pursue some kind of 

randomness or accidental path - whatever I start to think about.”(Dybbro 2011). 

  Nedan ser vi två exempel på akvarellmålningar från Kviums senare produktion:  
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Bild A: ”Short Stories 72”   Bild B: “Untitled I” 

 

Det groteska och absurda finns representerat även här, främst kanske i bilden på mannen i 

råttkostym och skelettansikte, men även bilden på mannen i keps har något sjukligt över sig. 

Råttkostymen är ett tydligt tecken som konnoterar dekadens och dålig karaktär. 

Skelettmasken förstärker ytterligare uttrycket, och signalerar själslig utplåning. Bilden kan 

läsas som en gestaltning av det västerländska samhällslivet: en dekadent maskerad utan 

mening och djupare värden. Även bilden på den kepsprydde mannen har övervägande 

negativa konnotationer. Mannen tittar med en illavarslande och inte allt för intelligent blick på 

betraktaren. Det ena ögat är dolt, vilket skapar en osäkerhet hos oss: mannen vill inte riktigt 

möte vår blick och visa sina avsikter. Huvudbonaden är av den amerikanska typen, en klassisk 

men anonym basebollkeps. Tillsammans med hudfärgen gör det mannen till en representant 

för den västerländske medborgaren. Den dåliga hållningen och lätta övervikten känns igen 

från bild A. Den fysiskt förfallna kroppen, en antites till de grekiska kroppsidealen, får ofta 
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hos Kvium symbolisera även bristfällig karaktär. Kopplingen mellan dålig moral och dålig 

kropp är egentligen ganska besvärande, eftersom Kvium på det sättet fortsätter en diskussion 

kring våra kroppar som känns igen från film och populärkultur, där den vackre personen 

också är den mest karaktärsfaste. Kvium visar inte upp några vackra människor, men 

resonemanget är i grunden det samma. 

 Motivmässigt håller sig Kvium i alla fall kvar i groteskhetens gränsområden 

även i sina akvareller, även fast tekniken såklart är något annorlunda. I bild A har konstnären 

lyckats få till en relativt täckande blågrön bakgrundsfärg (jag funderar på om den delen av 

bilden kanske är gjord i guache eller annat material), medan råttmannen är målad i en 

transperent grå ton. Det vita pappret skiner igenom på vissa delar och bildar högdagrar. I bild 

B är även bakgrunden transperant och går i samma ljusa ton som mannen i keps. Färgskalan 

är dock relativt nedtonad i båda bilderna, vilket gör att ett mörkt stråk genomsyrar uttrycket. 

Mannens gula keps sticker ut i den här jämförelsen. 

 Det finns någon slags motsättning mellan Kviums klassiska mörka, groteska 

motiv och den lätthet och ljushet som är förknippad med akvarellen. Bilderna ovan har en 

nedtonad färgskala, men materialets karaktäristiska egenskap, transperensen känns igen.  

Konstnären reflekterar själv över denna motsättning: ”there's somethinh [sic!] awfully prudish 

and girlish and fastidious about the watercolor and it's virtually impossible to come across a 

suburban husewife [sic!] who is not sitting and playing with the watercolor medium in her 

spare time”. (Dybbro 2011). Om man för tillfället blundar för den underton av 

manschauvinism som präglar denna syn på materialet, så antyder i alla fall detta att akvarellen 

som material drar mot ett speciellt uttryck, en dragning mot en egen estetik om man så vill. 

Kvium, som i hela sin konstnärskarriär utmanat begreppet ”skönhet”, verkar ha tagit detta 

som en utmaning: ”... exactly because the watercolor is so immediately attractive, it is, in 

reality, a very difficult medium to render interesting...” (Dybbro 2011).. Motsättningen 

mellan ett groteskt, mörkt bildspråk och ett lätt och luftigt material verkar ha varit både ett 

problem och en utmaning. På något sätt är det ändå talande för relationen mellan konstnärligt 

uttryck och material att Kvium avslutar sitt resonemang kring färgernas egenskaper med att 

konstatera att det som han verkligen fallit för är guache. Guache är, som jag skrev i 

bakgrundsdelen på den här uppsatsen, täckande, och har alltså inte de luftiga egenskaper som 

finns hos akvarellen. ”But then the gouache also entered into the process. I've never worked 



 

 sida 12 

very much with this medium but gouache is also uncommonly beautiful. It's much more raw 

than watercolor.” (Dybbro 2011). Vill man skapa råa bilder, så föredrar man ett rått material, 

verkar det som. 

 

 4.2 Utfall av bildstudieområde 

Här presenteras mitt bildstudieområde. Av utrymmesskäl kommer jag inte redogöra för alla övningar 

jag gått igenom i det här arbetet, utan fokuserar på det som bäst illustrerar de lärdommar och 

utmaningar jag ställts inför i arbetet. 

 4.2.1 Förproduktion 

 

För att kunna mäta min utveckling i akvarellteknik så gjorde jag två förproduktioner. Dessa visar 

vilken nivå jag befann mig på innan arbetet påbörjades. Jag gjorde ett stilleben (bild 1) och en spontan 

teckning (bild 2). Det kändes relevant att göra ett stilleben eftersom det är förknippat med materialet. 

Med min ”spontana bild” försökte jag inte måla något särskilt, bilden säger istället något om hur jag 

intuitivt använder materialet. 

  

Bild 1: Förproduktion, stilleben  Bild 2: Förproduktion, egen bild (utsnitt) 

4.2.1.1 Reflektion  
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Efter arbetet med förproduktionen hade jag många frågor, av det grundläggande slaget. I min 

anteckningsbok skrev jag: ”Hur skuggar man, hur blandar man färger? Hur håller man färgerna (i 

färgburken) rena?”. Jag blev tyvärr tvungen att konstatera att mina förproduktioner fick de 

karaktärsdrag jag ogillar hos akvarellbilder, det vill säga bleka färger och (vad gäller bild 2), buckligt 

papper. 

 4.2.2 Grundläggande övningar i akvarell med hjälp av metodbok 

 

Efter förproduktionerna började jag göra akvarellövningar ur metodboken ”Börja måla!” av Ia 

Säflund. Övningarna syftar till att utveckla grundläggande färdigheter i akvarell.  

    

Bild 3 Spädningsövning, färglära (utsnitt)  Bild 4: vått i vått övning (utsnitt) 
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Bild 5: Vått på torrt övning (utsnitt)  Bild 6: Övning i klarhet (utsnitt) 

De tidiga övningarna handlade mycket om att lära känna papprets och färgernas egenskaper. Bild 3 

illustrerar en övning i att spä färgerna för att få de riktigt tunna tonerna. Lärdomen här var att det krävs 

mycket mer vatten än man tror för att få det riktigt tunt. Jag bröt här också ovanan att blanda färgerna i 

färgkopparna, och skaffade mig en blandningskopp i form av en iskubsform. Bild 4 visar en övning i 

att måla ”vått i vått”, det vill säga pappret fuktas en gång med rent vatten, sen målar man med pigment 

i den blöta ytan. Det är svårt att inte fångas av det sätt som färgen sprider sig över den fuktiga ytan. 

Bild 5 visar hur annorlunda färgerna beter sig om man målar ”vått på torrt”, det vill säga låter ett lager 

färg torka innan man lägger på nästa. Bild 6 visar på ytterligare något som är unikt för akvarellen: det 

sätt man måste föra penseln för att skapa en jämn ”klar” yta. Lärdomen här är att man inte får gå 

tillbaka och ”krafsa” i redan lagd färg, då skapas klumpar i pigmentet. För att kunna genomföra de här 

övningarna var jag tvungen att skaffa mig större pensel (storlek 10). En stor pensel är avgörande för att 

få ett flöde i färgen. Alla övningar är genomförda på den rekommenderade papperstjockleken 300 g / 

m. 

4.2.2.1 Reflektion 

I de här övningarna fick jag en känsla för akvarellens egenskaper och började ana dess unika 

dragningskraft. Det går snabbt att få ett resultat i akvarell, på någon minut kan du fylla ett papper med 
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en jämn klar färg. Att gå från idé till resultat går inte så snabbt med något annat material. Det närmaste 

jag tänker på är Photoshop, där ett snabbt klick med fyllningsverktyget förändrar bilden ombedelbart, 

men då sker det utan akvarellens taktilitet. 

 4.2.3  Övning i att måla på olika fukt, och skapa volymer 

 

Bild 7: Studie i effekten av att måla på olika fukt 

 

Bild 8: Volym genom att avlägsna färg   

Bild 7 visar tydligt på en av akvarellens särskilda egenskaper som ger ett unikt uttryck, men som är 

svårt att bemästra.  Det handlar om att veta hur länge man ska låta en fuktig yta torka innan man 
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lägger på nästa färglager. Beroende på hur länge man väntar blir resultatet helt olika. Päronet längst till 

vänster (ja, det är ett päron) målades då den gula bakgrundsfärgen torkat någon minut, päronet till 

mitten efter ytterligare några minuter, och det till höger när pappret är helt torrt. I Bild 8 skapas 

högdagern på morötterna genom att man drar en fuktig pensel över färgen när den torkat ett tag. Även 

här handlar det om att veta när färgen torkat ”lagom” mycket. Väntar man för kort tid rinner färgen 

tillbaka från kanterna, väntar man för länge kan det bli en flammig skarv. 

4.2.3.1 Reflektion 

Vid det här laget i processen hade jag börjat få en rutin kring hur jag förbereder mig inför en övning, 

vilket handlar om att tejpa fast papper, blanda till färger, ta fram vatten och penslar och så vidare. Jag 

fann att om man bara förbereder sig ordentligt så är akvarell ganska lättarbetat. Jag tänkte också på det 

som Kvium sa i sin intervju, att med akvarell så blir som det blir, är man inte nöjd är det bara att börja 

om, eftersom själva arbetet går ganska fort. Det ligger en viss sanning i det, men det kräver en 

målmedvetenhet och planering. Det krävs tålamod för att kunna vänta in den rätta fuktigheten, men 

brist på detta kan kompenseras med att hålla på med flera bilder parallellt.  

  Dessa övningar var lärorika, dels på grund av att jag fick känna på de tekniska 

grundteknikerna, men också för att jag hel tiden utvecklar min känsla för hur färgerna tas upp i 

pappret. Är det ett tort papper går det att nästan helt eliminera slumpen ur denna process, eftersom 

pappret suger upp färgen omedelbart. Det är en väldig tillfredställande känsla, som jag inte förknippat 

med vattenfärg tidigare. Ett tjockt, törstigt papper är avgörande för denna effekt. 

 4.2.4 Kopia av Kviums akvareller 

 

När jag började känna mig bekväm med akvarellen som material kände jag mig redo att försöka 

återskapa några av Kviums akvareller.  Syftet var både att utveckla mina akvarellkunskaper och att 

förstå Kviums bildarbete på ett djupare plan. Övningarna i metodboken hade fram tills nu mest handlat 

om frukter och himlar, vilket gjorde det till en utmaning att ta mig an Kviums figurer. 
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Bild 9 Kopia av Kviums ”Short stories 72” Bild 10 Kviums original 

 

Bild 11 Kopia av Kviums ”Short stories 44”    Bild 12: Kviums original 
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Bild 13: Kopia av Kviums ”Short stories 94” Bild 14 Kviums original 

Det var först med den tredje kopian (bild 13) som jag förstod vikten av att klippa till rätt format på 

pappret innan jag började måla. Med de första två kopiorna tänkte jag att jag skulle fokusera på själva 

figuren, eftersom rumsligheten är obefintlig. Initialt var det utmanande att få till den rätta formen på 

figurerna, efter ett tag tänkte jag dock att detta var mindre viktigt, då det var Kviums akvarellteknik 

jag främst skulle undersöka. Det krävdes lite tankearbete och experimenterande för att gissa sig till hur 

Kvium målat sina bilder. Det är tydligt att han använder sig av en begränsad palett, men oklart om han 

målar flera lager i samma ton (till exempel gråtonen i bild 10) eller om han har flera valörer av varje 

färg till handa. Bild 10 och bild 12 skiljer sig i alla fall åt på så sätt att Kvium i bild 12 (och 13) använt 

sig av en kall blåton som skugga, medan figuren i bild10 är skuggad enbart med olika valörer av 

samma gråton. Efter att ha gjort bild 11 och 9, gjorde jag bild 13 för att få öva mig i att beskriva 

rumslighet. 

4.2.4.1 Reflektion 

Trots att jag gillat Kviums uttryck så gav det mig mindre än jag trott att kopiera hans akvareller. 

Besvikelsen låg nog främst i att jag inte fick använda mig av de tekniker jag övat på i metodboken. 

Till viss del fick jag väl det såklart; vilka färger som ska blandas till, hur ytorna ska behandlas och 

vilken ordning de ska målas var saker som jag kände mig relativt trygg i och fick prova på att göra. 

Men det blev samtidigt väldigt tydligt för mig hur skisslika och oplanerade Kviums akvareller är. 

Kompositionerna är enkla och färgläggningen verkar gått snabbt. Kanske får jag skylla mig själv som 

valde just dessa bilder, men tanken slog mig först efteråt. Jag tycker inte det finns något i bilderna som 

inte kunde göras lika bra eller bättre i ett annat material, det är kanske den största insikten. 

 

5.2.5. Blyertstudie av Kviums figurer 

Eftersom det här bildstudieområdet inte bara handlar om akvarell utan även om Michael Kviums 

uttryck så gjorde jag ett antal blyertsstudier av Kviums figurer. I detta ingick även Kviums oljemåleri 

eftersom formen, inte materialet, stod i fokus. 
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Bild 15: Blyertstudie av Kvium-målning 

 

Bild 16: Blyertstudie av Kvium-målning 

Efter att ha gjort bild 15 insåg jag att jag inte behöver lägga ner så mycket tid på skuggning. Den yttre 

formen är det mest intressanta därför gjorde jag resten av studierna i form av linjeteckningar (t.ex. bild 

16). Jag skuggade dock mina linjeteckningar lite grann för att förstärka formen på de muskler och 

leder som ger figurerna mänskliga egenskaper. 
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4.2.1.1 Reflektion  

Fördelen med att göra den här typen av studier är att man lägger märke till detaljer som man lätt 

missar annars. Ett sådant exempel är, även fast det är svårt att uttrycka i blyerts, att Kvium ofta lägger 

in en röd ton i hudveck och händer och andra känsliga kroppsdelar. Det här konnoterar irritation och 

sjukdom och bidrar till det obehagliga uttrycket. Jag noterar också andra stilistiska drag hos Kvium, 

som den feminiserade manskroppen (päronformad och med kvinnobröst), sår, bandage och dödskallar. 

Till sist dyker citronen och ägget ofta upp i Kviums verk och skapar en intressant gemensam nämnare 

mellan Kviums bilder och de stillebenbetonade akvarellövningar jag sysslar med. 

 

 5.2.6 Slutproduktion 

 

Som slutproduktion hade jag tänkt göra ett stilleben och en spontan egen bild för att kunna jämföra 

med förproduktionen. Tyvärr har tidsbrist gjort att jag inte hunnit med något stilleben. Men jag har 

gjort några spontana bilder, som trots (eller just för) att de är gjorda utan särskild tanke eller syfte, 

visar på en utveckling i min hantering av akvarellen som material. Detta blir tydligt om man jämför 

dem med förproduktionen. 

 

Bild 17, 18, 19: Spontan slutproduktion 
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Bild 2: Förproduktion 

De tre bilderna exemplifierar några grundläggande färdigheter i akvarell, som att måla vått i vått och 

vått på torrt och att kombinera dessa tekniker. I bilderna skapas högdagrar genom att jag utelämnar 

vissa ytor (figuren i bild 18 & 19) eller genom bortagande av färg (bild 17). Jag ser därför att jag 

bottnar mer i materialet idag än när jag gjorde bild 2. Det som kanske glädjer mig själv mest med 

denna jämförelse är att den blekhet och utspäddhet som präglar förproduktionen inte är alls lika 

påtaglig i de senare bilderna. Detta grundar sig i en större kunskap i hur man blandar färg. Jag tycker 

också det går att spåra Kviums uttrycksätt i dessa bilder, dels i grundkompositionen och i de poser som 

visas upp. 

 6. Diskussion 

 

I det här läget i uppsaten kan det vara bra att återkoppla till mina ursprungliga 

frågeställningar, som alltså var: 

 Hur uttrycker sig Michal Kvium med sina akvareller? 

 Hur utvecklas mitt eget uttryck i akvarell genom metodiska studier av Kvium och 

materialet? 

Mina studier av Kviums verk och av intervjuer han har gett har visat att akvarellen inte har 

någon central plats i Kviums konstnärskap, trots att han på senare tid börjat göra utställningar 
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i materialet. Konstnären säger själv att det är en utmaning att göra något intressant i akvarell. 

Han använder ett liknande uttryck i sina akvareller som i de oljemålningar han är mer känd 

för; groteska figurer som bär på ett inneboende mörker. Den lätthet och luftighet som 

akvarellens transperens ger, finns även i Kviums bilder, men begränsas av en mörk och 

nedtonad färgskala. 

  Mitt eget uttryck i akvarell har utvecklats mycket i och med denna studie, vilket 

skillnaden mellan förproduktion och slutproduktion visar. Jag måste dock tillstå att de 

metodiska akvarellstudierna gett mig mer än studiet av Kvium. Jag tror det beror på att jag i 

metodbokens övningar fick ägna mig åt sådant som är unikt för materialet, till exempel hur 

man målar i olika fukt för att skapa ett särskilda uttryck. De av Kviums akvareller jag studerat 

har däremot i huvudsak ett uttryck som går nästan lika bra att uppnå i något annat material. 

Han verkar inte i någon större utsträckning använda sig av akvarellens särskilda egenskaper. 

Det hjälper kanske inte heller att Kvium själv medgav att han inte tyckte akvarellen gav de 

rätta förutsättningarna att skapa det uttryck han sökte. Känslan av att hans akvareller inte var 

”på riktigt”, utan snarare än lustig parantes i Kviums konstnärskap, dröjer sig kvar. 

  Slutsatsen är kanske, att det går att skapa ett mörkt och säreget uttryck även i 

akvarell, men om det inte görs på ett sätt som tar till vara på materialets kärnegenskaper, så 

blir det i längden inte särskilt intressant, varken för den som skapar, eller betraktar. 
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