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mitt första riktiga akvarellförsök efter många års illustrerande med blyerts, tusch, penslar, akvarellflaskor och ak-

varellpennor men med många och långa uppehåll – så har handlaget
legat i träda och aldrig testats i ett mer konstnärligt sammanhang.
Ordet konst och konstnärlig har jag svårt för, men tror att jag vet
den ungefärliga betydelsen av det. Första sidan är mitt livs 2:a försök.
Tyckte illa om den, men nu en månad senare, tolererar jag den. Är det
så man utvecklas eller ser man andra färger och nyanser efter hand?
I kalligrafins värld kan man ibland tillåta konstnärliga uttryck och
på sikt ska jag försöka förena dessa, som andra gjort före mig, t.ex.
Karl-Erik Forsberg, Erik Lindegren och en nybliven vän, nästan granne,
Lennart Hansson, som arbetat inom samma område som jag, men som
mer renodlad designer, vilket jag aldrig sett mig som. Kanske jag ska
ändra på det nu. Jag hade andra planer under många år... Blev aldrig
så. Lärde mig att tolka synintryck på många andra sätt via snabbare
verktyg, god arbetskapacitet och uthållighet.
Att måla har jag däremot aldrig gjort, bara avbildat och att försöka konkurrera med kameran är en fullständigt meningslös och
omöjlig kamp. När man ”filtrerar” bilden via en människas ögon/
hjärna så tar man fram det som är väsentligt, personligt och där-

för kan en målning, en akvarell eller personlig skiss säga en hel del
om personen bakom. Jag har aldrig tagit mig den tiden men nu vill
jag gärna att andra ska göra det om mina arbeten. I konsekvensens
namn måste jag vara rättvis och betrakta andras arbeten lika seriöst
och lära av dem. Det klarar inte kameran av – som oftast registrerar
allt. En mästerlig fotograf kan också göra sparsmakade bilder och de
bästa är – konstverk.
Som pensionär har lusten sakta vuxit fram, näsan omedvetet,
som hos många andra äldre, vilka upptäckt att kreativitet inte nödvändigtvis måste resultera i fakturor. Tillsammans med mina svampstudier så har jag dessutom ett givet ämnesområde att börja med. Att
konkurrera med Bo Mossberg, virtuosen, är också meningslöst, kanske
jag ska tolka svamparna och deras miljö i enkla färger och streck
men ändå så att till och med mykologen har någon glädje av dem.
Att skapa och ibland tolka intryck kanske är ett behov vi har, från
början – att efterlikna Skaparen, som alla barn gör, att lära känna
honom på andra plan där man finner egenskaper, både som skapare
och livsuppehållare. Kreativiteten har ett egenvärde. Har människan

någonsin kreerat något som inte redan finns i vårt universum?
Edward Erik Kapusta (1946- )

P

å min hemsida (www.kapusta-comart.se/Illustrationer) finner du några illustrationer från mitt yrkesliv. Men jag började
redan som 4-åring att härma mamma, självlärd duktig teck-

nare som aldrig fick tillfälle till vare sig utbildning eller möjlighet att få
leva på sin naturbegåvning. Krig kan även krossa drömmar.
Det är egentligen naturligt att jag valt denna bana, i en tid då utbildning blev realistisk för vanliga människor. Den grafiska industrin
lockade men jag valde med tiden reklamproducentens roll. Ett nytt
hantverk med nya verktyg. Hos båda mina föräldrar fanns hantverkararvet, möbelsnickare, sömmerskor, lantbrukare mm samt fritidskonstnärer, vanligt bland människorna på den polska landsbygden.
Fröken i 5:an,
11 år.

		
			

Här är några illustrationer från mina unga år och tonåren. Ingen speciell stil. Försökte göra det

			

som jag tyckte om. Ibland fick jag lite

			

betalt och insåg att det var i den rent

		

kommersiella världen pengarna fanns om		

		

man också skulle leva och bilda familj.

Tonårskärlek, 17 år

Jag var ambitiös på biologilektionerna, 14 år

Bokstavsstudie,
21 år

Omtyckt engelsklärare
”Mrs”, 17 år

Karikatyr, i synnerhet skägget, självporträtt 22 år

Broschyromslag, Trelleborgs resebyrå, 24 år

Gården utanför rummet i Sthlm, 22 år

Jag var bättre på djur än på växter, 12 år

Nytt motivområde 2012: Svampar i miljö

En av de första illustrationerna i julveckan 2012 · Överarbetad.
Varken akvarellpapper eller bra akvarellfärger. Visst handlag fanns där...

Julveckan 2012 · Renodlad, men njaaä...

Julveckan 2012 · Lite trist trots skaplig färgskala. Onödig blandteknik.

Julveckan 2012 · Bättre kontrast och färgskala, men tveksam.

Julveckan 2012 · Tillräckligt bra för julkortet. Det vita ser nästan ut som snö,
vilket det inte skulle vara.

Test i januari 2013 med akvarellpennor samt vitfärg. Överarbetad. Onödig.
Varken akvarell, pennor eller olja...

Test i januari 2013. Lite trist men sparsmakad färgskala, nästan bra.

Test i januari 2013. Lite mer liv men inte tillräckligt bra för traditionell artbestämning.
Kanske onödigt eftersom det inte finns några förväxlingsarter.

Alltför sagoboksaktig, märkligt barnslig färgskala (vet att det går att rätta till).

Test i februari 2013 efter akvarellkurs hos Johan Ramberg.
Levande men inte som tänkt.

Allt bättre akvarell men saknar mina ursprungliga intentioner.
Försökte vara ”konstnärlig”.

Tillämpade lärdomarna från kursen, men föll lite i fällan om viss överarbetning...
Ändå ganska harmonisk.

Lade till lite stänkteknik och bilden ser ljus och lätt ut, men lite tam...

Övningarna ger resultat...

Använde mer vatten och blandade färgerna bättre, bra kontrast och färgskala, ganska nöjd.
Känner ändå att jag kört fast på något sätt...

Efter konsultation av J. Ramberg så ansåg han att jag kanske ändå skulle använda lite mer
blandteknik, dvs akvarell i botten men tusch/ akvarell i en penna och färre färger.

Ganska nöjd, hittills den bästa. Stålpenna med olivgrön där färgen hopar sig när man
trycker starkt men blir ljusare vid motsatsen. Avståndseffekten bättrar hela bilden.

