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N

u är testperioden över och jag ska använda bästa kvaliteten på akvarellpapper, bättre färger och försöka til�lämpa det jag lärt mig av Johan Ramberg. Nu kan jag inte skylla
på något annat än mig själv. Jag vill försöka förverkliga min
ursprungliga tanke om att måla, och ge själ åt de vackraste svamparna jag funnit i Käglinge Naturområde som också varit föremål
för ett projektarbete vid Umeå Universitet då jag inventerat ca
700.000 m2. På mitt eget sätt, med ryggsäck, verktyg, kameror,
joggingskor och terrängcykel under 100-tals timmar. På 4 månader fann jag 104 arter, 25 matsvampar.
Nu känns det nästan nervöst. Är rädd för att jag själv är den
hårdaste domaren. Att prova nya vägar och få kritik. Konstruktiv
kritik vill jag gärna ha. Jag är en fullständig amatör och nybörjare
uppblandad med professionell reprokunskap och bildvetande
från mina år som avbildande illustratör och fotograf. Jag vet hur
det ska se ut, men att åstadkomma det själv, kan bli svårt. Särskilt
som akvarellens karaktär är – att vara oförutsägbar. Det går säkert
snabbare om jag deltar i kurser och blir vägledd av dem som redan har det rätta seendet och handlaget. Jag har alltid varit duktig
på att memorera, härma, kopiera. Men nu ska jag åstadkomma
något alldeles eget. Jag vet att om jag ägnar tillräckligt mycket tid
och intensitet så ska jag också lära mig att måla spontana akvareller
tillräckligt bra. Jag har inte all tid i världen längre. Livet är alldeles
för kort nu när jag inser att det kanske tar en halv livstid att bli
duglig akvarellist. Jag ger projektet max 5 år. Det ska löna sig att
vara otålig om man övar mycket. | Edward Erik Kapusta 2013-03-01

Färglek under kursen men här något bättrad, nu vågar jag visa den.

Vy från Toarp mot Törringelund. De intensivt blå blomfälten är svåra
att få till på ett lekfullt sätt. Inte alls bra. Tvingades använda täckfärg, dock blev himlen
ovanligt lyckad. Mycket lik verkligheten just den dagen.

Skar till ett papper för att testa och lägga på den undre delen med helt annan teknik.
Jag lade på 4-5 lager av det blåvioletta för att få intensiteten. Tonade även ner det intensivt
gröna fältet som jag ”krattade” med en kam när det fortfrarande var vått.

Tvättade bort blomsterfälten i den ursprungliga bilden och började om.
Grundlagret blev lite för kallt men jag lade på 4-5 lager av det blåvioletta för att få intensitet.
Tonade även ner det ljusgröna fältet. Lade till stänk i blått och grönt. Ganska bra?

