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En annorlunda lunch i Rom
Vem skulle jag bjuda på lunch om jag fick välja bland alla människor,

levande eller döda? Min önskelista kräver Blå Hallen i Stockholms Stadshus. 
Måste nischa, och väljer rubriken KONST. 

Med hård disciplin får jag till slut ihop en liten fin grupp. 
Jag har ett drömprojekt framför mig och kan sväva iväg utan ramar.

Ordkonstnär:
Maj-Lis Tengblad

Var? I Rom! Vid ett runt
bord med närhet till 

alla. I skuggan av ett citronträd
i en lummig innergård med
porlande fontäner.

När? Snart, jag är otålig. 

Hur? 
En riktig långlunch
med härligt prat, 

Jag tror inte på nya rön, att
det är hans sätt att mörka
omgivningens ensamhet, 
alkoholism och fattigdom.

Men nu ska jag ta reda på
hur det står till med hans 
målarmood!

Ödesmättad modernism
Näste man, Edward Hopper,
stort namn för amerikansk rea-
lism och modernism, förskönar
inte verkligheten. Tvärtom.
Han målar ofta samma miljöer
som Jirlow: gator, krogar och
hem. Men här möts man av
hårt neonljus, 
övergivna män-
niskor och grå 
vardag. Inga de-
taljer, kallt, kalt 
och ödesmättat. 

Och ändå önskar jag, att jag
hade råd att köpa en Hopper.
Är det inte konstigt? Nu vill
jag veta hur en man som skild-
rar så mycket tristess mår?

Med långa, bestämda kliv
närmar sig sedan en person
vars konst jag konfronterats
med ett bra tag, innan jag för-
står hans storhet. Det är konst-
nären med många verk på mina
nya vänners väggar,  Anders
Widoff, son i huset. När jag
läser om Roosauktionen i
Malmö 2006 och ser priserna 

tappar jag 
hakan. 250 000 
för en Widoff 
med utrop på 
60.000. Jag 
googlar. 

Vad mycket han gjort! 
Men jag kan inte relatera de
olika verken till varandra? 
Jag vill kunna identifiera, vill
kunna se att detta är en Widoff.
Är det dumt? Hans Maria i
Uppsala Domkyrka är särskilt
intressant. En omskriven skulp-
tur av en vardagligt klädd
Maria undanskymt placerad. 

Många menar att detta inte är
värdigt Maria, Jesus mor.  
Att hon ser ut som ”vem som
helst” väcker mångas ilska. 

Med risk för att avfärdas som
en jäkla dilettant tänker jag
ställa några frågor nu när jag
äntligen får chansen.

Eleganta tidsskildringar
Och nu är hon här, Sigrid
Hjertén, en av förgrundsgestal-
terna i den svenska  modernis-
men. Konstnär, kvinna, maka
och mor - en tuff kombination. 

Sanslös i en 
tid då 
konsten 
domineras av
män med 
spektakulär 
kvinnosyn. 
Hon deltar i 
115 utställ-

ningar med målningar i världs-
klass. Dessutom hinner hon
med flitigt umgänge i mondäna
kretsar. Hur får hon ihop det?
Kanske inte konstigt att den
mentala hälsan tar stryk.

Jag älskar hennes eleganta
tidsskildringar. Härliga kompo-
sitioner, enkla linjer, spännande
former och färger. Och jag
beundrar hennes kloka navige-
ring i äktenskapet med Isaac
Grünewald. Det kan inte vara
lätt för två kreativa giganter att
leva sida vid sida år efter år.
Dessutom är Isaac ofta involve-
rad i allehanda mindre

Då och då kommer rapporter
från lovordade utställningar och
bilder på senaste verk. Alltid
lika roligt. Men inget går upp
mot att ses.

Måltid i paradiset
Nu är vi alla samlade och tågar
gemensamt ner till Condotti 10, 
där vi blir högtidligt mottagna
och lotsade in i paradiset. Det är
andlöst vackert härinne. Vi skå-
lar i ett glas Prosecco i  förtjust
väntan på  eftermiddagens över-
raskningar. 
Festen kan börja. Volare!!!

Edvard Hopper

Anders Widoff

Sigrid Hjertén

Det här är jag...

Maj-Lis 
Tengblad

Målning av Maj-Lis Tengblad.
“Brainstorm eller Kaos på 
hjärnkontoret”.
Akryl, format 80 x 80 cm.

smickrannde historier som 
kräver hennes diplomati... 
men han är också hennes
otveklöse beundrare. Jag vill
prata länge och mycket med
Sigrid och hoppas på lite mer
tid efter lunchen.

Kreativa Angela
Nu lyser en knallröd hatt i vim-
let. Den sitter på Angela
Moore, skicklig men med färre
nollor  i försäljningsstatistiken
än övriga gäster. En gång i
tiden jobbade vi tillsammans i 
reklambranschen och var ett
framgångsrikt radarpar i vår
sidestep utställningar. 

Vi hanterade stora projekt på
ledande mässor. Jobbade hårt...
och hade roligt!  

Angelas kreativitet har varit
en biljett ut i världen. Innan
hon hamnar i USA gör hon ett
längre gästspel i Rom och kan
säkert bidra med tips utanför
turisthandboken. Jag följer med
intresse hennes framfart over
there. Ett tag handlar det om
experimentell film. Minns tex
något om en apa som slutade 

röka. Numera 
är hon där hon 
är som allra 
bäst. Vid sitt 
staffli på 
Singer Island 
och målar sina 
underbara 
tavlor. 
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Fakta om Ordkonster:
Här får ÖS medlemmar möjlighet att vara kreativa med det skrivna
ordet. Du som läser detta är mycket välkommen att vara med.

Förutsättningarna är: Du mejlar din text till: 
kasonkonst@gmail.com

eller skickar via posten till: 
Krister Andersson, Skördevägen 3, 239 31 Skanör. 
Vi tänker oss att texten ska vara i en positiv anda och ha en
koppling till konst och kultur.

Textmängd c:a en maskinskriven A4.

Naturligtvis kan inte texten handla om något 
politiskt, religiöst eller allmänt stötande. 
(Öppna Sinnen är en förening som är 
religiöst och politiskt obunden). 

Läs mer om Ordkonster på
www.oppnasinnen.org Öppna Sinnen

intressanta tankar och spännan-
de avslöjanden. Och naturligt-
vis med det bästa romerska
köket kan erbjuda.

Rom väljer jag för att ROM =
KONST. Här har jag upplevt
otaliga minnesvärda konstmö-
ten: vid utgrävningar, på musé-
er, i palats. Men även på
utställningar med tex John
Lennon, Salvador Dali och
flera unga italienska förmågor.
Skulptur, måleri, design, instal-
lation, arkitektur, kläder, inred-
ning, mat, allt är konst här.
Citronträdet står på en speciell
gård: Året är 1975. Jag befin-
ner mig i massiv trängsel 
mittemot Bulgaris på Via dei
Condotti, en av guldsmeds-
konstens lyxigaste adresser.  

Har ålat mig genom en tät
folkmassa för att se vad det är
som händer, och nu står bara
en grupp små, euforiska nun-
nor framför mig. Min utsikt
är perfekt. 

Räddade av påven
En ung man i kamelhårsulster
står vid ingången till den lilla
kyrkan bredvid affären. I fam-
nen håller han ett glänsande
konstverk. Han har bandage
om höger öra. Tack vare nun-
nornas himmelska tålamod
med min italienska och många
svenska tidningsartiklar inser
jag vad jag just bevittnar. Det
är sonen till arvtagerskan Anna
Bulgari som står där. De båda
kidnappades av maffian, och
han fick sitt ena öra avskuret. 

En  påvlig insats räddade
deras liv och här kommer tack-
et i form av en  altartriptyk i
guld som ska välsignas innan
den sätts på plats.

Tack vare högklackat
Påvens bil kommer och stannar
exakt där jag och nunnorna
står. Deras eufori övergår i
extas. När han stiger ur och går
emot oss får jag ta tag i ena
nunnan, som håller på att svim-
ma. Alla armar sträcks mot
påven och alla skriker PAPA,
PAPA. 

Jag dras med. Mina armar
når längst, eftersom jag i hög-
klackat är en halv meter längre
än alla andra… så påven tar
min hand först. Nunnorna jub-
lar och får tack o lov även
skaka hand sedan.

Jag återkommer ofta till detta
Fort Knox för gräsrötter. Och
som jag älskar gamla, romers-
ka gårdar undrar jag hur den
här ser ut. En dag får jag veta!
Fråga inte hur? Men den är
vackrare än någon jag dittills
smugit in på. Här vill jag samla
mitt illustra sällskap.                  

Jag har nu stämt träff med
mina gäster vid Spanska trap-
pan, där jag slår mig ner bland
turister från världens alla hörn.

Lennart Jirlow är först.
Konventionellt klädd. Inte sin-
nebilden för en konstnär med
rötter i Saint Germain.
Möjligen är den stora schalen
ett tribut till yrket. Men hans
klädkod var faktiskt densam-
ma, när jag träffade, eller rätta-
re sagt såg honom, i slutet av
60-talet i Paris. Det var på en
av hans tidiga utställningar, då
hans oljor var överkomliga?  

Hans konst förmedlar alltid
en känsla av trivsel och lätt-
samt liv. Man hittar ständigt
nytt bland alla detaljer. 
Man blir glad! Och det vill jag
fortsätta bli. 

Med långt förflutet i reklam-
branschen står jag med ena
benet i ordet och det andra i
bilden... men borde varit 
tusenfoting. 

Det finns så många spän-
nande områden att ha 
“ett ben i”. 

Jag började vid 20 som
copywriter, blev projektansvarig
och startade med kompanjon
egen byrå. Var copy och 
projektansvaret trogen i alla
år, men hade många roliga
nischer. T ex utställningar 
från små montrar till paviljong-
er, delaktig från modell till 
färdigbyggt. 

Jag lagade minst tusen 
rätter för matfotograferingar
som jag stylade och arran-
gerade liksom många andra 
plåtningar. 

Jag utbildade mig i mark-
nadsföring och marknadseko-
nomi. Stormtrivdes varenda
dag med mitt jobb och fyllde
på med målarkurser. 

Idag blomstrar målarglädjen
och har resulterat i en rad 
roliga utställningar de senaste
20 åren. 

Varav tio fantastiska 
tillväxtår som ordförande för 
den aktiva Konstgruppen 
Krut på Limhamn.

Självporträtt av 
Angela Moore


