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“När kan du kalla dig
KONSTNÄR?”

Öppna Sinnen

Ordkonstnär: Maj-Lis Tengblad

ag är ganska kaxig och har hyfsat
självförtroende… men har svårt för 

de tre orden. Och det är inte ”I love
you”… utan ”JAG ÄR KONSTNÄR.” 
Har tex aldrig haft problem med att säga
att jag är copywriter. Och egentligen
innebär det ju bara att jag i ena fallet
talar om att jag sysslar med bildkonst i
det andra ordkonst. Eller? Nej, så enkelt
är det inte. Och vi är många i klubben
som har extrem respekt för epitetet
KONSTNÄR och lägger in en massa
värderingar, som man måste bocka av 
för att göra sig förtjänt.

Här kommer en högst personlig betraktelse från 
Maj-Lis Tengblad. En fantastisk ordkonstnär som står med det ena 

benet i ordet och det andra i bilden...
Maj-Lis har ett förflutet inom reklambranschen framförallt som 

copywriter och projektledare men även som delägare i reklambyrå.
Maj-Lis var även ordförande i tio år för den aktiva 

konstgruppen Krut på Limhamn.
Krister Andersson, Öppna Sinnen

J

Konstnär eller inte. Konst eller konstigt. Tur eller skicklighet.
Jag lekte med gröna färger och en liten busig hund dök upp.
Jag kallar det målarglädje. Och tavlan heter ”Syns jag?

Flotta visitkort
Motsatsen mötte jag på min första utställ-
ning med underhållning och lotteri dit jag
hade skänkt en 
tavla. Speakern 
ropade plötsligt att 
hon ville se konst-
nären på podiet. 
Fattade först inte 
det var mig hon 
menade och att jag 
skulle kliva upp och 
ytterligare en gång 
bli tilltalad ”konst-
när”. Tyckte det var 
genant, men visst 
växte kammen lite. 
Visitkort önskades,
och jag hade inga. 
En medutställare 
visade mig då sina 
nytryckta till ett bra 
pris och med titeln 
KONSTNÄR i vers-
aler. Jag kastade 
en blick mot hans 
tavlor och tänkte 
att det var en man 
som borde tagga 
ner. Våra vägar korsades sen på flera
utställningar. Jag såg aldrig att han sålde
något bara att han glatt spred sina flotta
”konstnärsvisitkort”. Han stod upp för, att
det är man själv som bestämmer om och
när man är konstnär. Sen får andra tycka
vad dom vill. Rätt eller fel? Tufft eller dumt?

Många uppfattningar om “konstnär”
Det finns dock en uppsjö rigida åsikter som
spär på tvivlarnas dubier. Man ska ha 
gedigen konstskolning. Ha haft separatut-
ställningar på de eleganta gallerierna och
vara representerad i olika vedertagna sam-
manhang. Det går inte komma med kvälls-
kurser och en rad mindre kända samlings-
utställningar. Det florerar även en hel del
andra mer eller mindre övertygande upp-
fattningar.

Konstnär i själ och hjärta
Klart att det kan verka förmätet att kalla
sig samma som Pablo Picasso och Vincent
van Gogh. Men egentligen är det en titel
som står för skapande útan gradering av
skicklighet och kändisskap. 

Konstnär är man i själ och hjärta. 
Av födsel och ohejdad vana. Och det är inte
lätt att växa in i rollen, om inte det lilla ska-
parfröet finns i generna från början. Talang
kan utvecklas men är svår att uppnå med
skolning.

Amatörkonstnär eller målare?
Själv har jag inget behov av någon titel,
men sticker inte under stol med att jag blir
lite stolt över att ibland bli kallad konstnär.
Det känns liksom bekräftande. Men det gör
inte konstnärinna! Tankarna går till kvinnor-
na som inte gick för egen maskin utan
solade sig i glansen av mannens titel som
doktorinnor och konsulinnor. Målare är hel-
ler inget jag funderar på. Ser killar i vita
overaller omgivna av stora färghinkar.
Amatörkonstnär, egentligen det rätta, men
nej tack. Jag föredrar att ha glädje av det
jag gör och förhoppningsvis också sprida
glädje med mitt måleri helt titellös.

En sista fundering: erkänd konst-
när!! När, hur och var blir man det?
Man hör folk skryta med en tavla av en
erkänd konstnär, som endast närmast sör-
jande hört namnet på. Läste om ett söder-
hamnspar som köpte några tavlor på loppis
för en struntsumma. Konstnären var en
man som levt blygsamt på sin konst, men
visade sig nu efter sin död vara flitigt repre-
senterad på söderhamnsväggarna. 

Paret lånade ihop ett 40-tal verk för en
utställning på Söderhamns Museum.
Utställningen fick namnet ”Från misskänd
till erkänd”. För den som undrar:
Konstnären hette Gunnar Nerlund. Och från
att ha varit misskänd för att titta lite för
djupt i glaset blev han hux flux erkänd!
En solskenshistoria… men räcker det att
vara känd i Söderhamn?

Det får mig att tänka på 
Ernst Billgren, som i en intervju 

besvarade frågan ”Vad är konst?” med  
“Det är samma sak som: 

Vem bestämmer att det är en stol?” 
Och om ingen kan säga vad konst 
är kan väl ingen bestämma vem 

som är konstnär heller!?

Det finns så många frågor utan entydiga svar
i konstens värld. För det mesta beslutar man
själv vad man vill tycka och göra. Och det jag
helst av allt vill göra nu är att kasta mig över
en ny duk och känna den ogrumlade glädjen
av att få uttrycka mig i färg och form. 
Carpe diem!!

Maj-Lis Tengblad
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Vem är konstnär och vad är konst?
KONSTNÄR är en sublim titel. Övergreppan-
de för skapande och uppvisande i många
olika former. Den som lever på sin konst är
en självskriven konstnär. I hela den andra
stora skaran med penslar, lera, keramik osv
finns ett stort och odefinierbart spektra av
kreativitet. Människor för vilka konsten intar
en central plats i tillvaron. Vissa fantastiskt
talangfulla andra medelmåttiga.
Autodidakta eller skolade. Mer eller mindre
utställningsbenägna och i alla prisklasser.
Men det finns ingen som delar ut biljetter
eller skriver intyg som berättigar någon till
en konstnärstitel. Alltså var mannen med
de eleganta visitkorten rätt på det. Känns
det bra så låt gå för det! Vem är konstnär
och vad är konst? Facit saknas!


