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Möte med bilder

Att lära sig se är minst lika svårt som att lära sig tala och skriva eller
att lära sig andra färdigheter man måste behärska. Som nyfödd har
man en lång väg att vandra innan verklighetens synintryck på näthin-
nan kan formas till begripliga och användbara strukturer. Ett nästa
steg är att tolka bilder i form av till exempel foton, symboler och
målningar som vill förmedla denna verklighet. Ett ytterligare steg är
att förstå de bilder som vill uttrycka känslor och stämningar och allt
det som inte låter sig formuleras i ord eller fotografiska avbildningar.

Kort sagt: Det vi ser är en mångfacetterad kavalkad av synintryck.
Ur detta kaos skapas till slut ens visuella modersmål som gör det
möjligt för oss att använda seendet som ett fantastiskt redskap.

Jag minns naturligtvis inte i detalj hur hela mitt seende utvecklades.
Men jag minns tydligt mina första medvetna möten med så kallade
konstbilder. De var skapade av två så skilda konstnärer som Nils Nils-
son Skum och Marcus Larsson. I Skums bilder, där han skildrade sa-
mernas liv, upplevde jag tydligt hur bilder kan berätta. Jag var då i sju-
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års åldern och när jag var runt tio år fick jag syn på en målning av
Marcus Larsson i en konsthandlares fönster i Stockholm. Målningen
föreställde ett överdrivet romantiskt landskap och tack vare överdrif-
ten upplevde jag bilden nästan abstrakt. För första gången insåg jag
tydligt att färger och former i sig kunde bära med sig ett uttryck. Jag
såg de icke föreställande kvaliteterna i en bild även då bilden före-
ställde någonting. Jag minns också att jag tog mod till mig och opti-
mistiskt gick in i affären och frågade vad målningen kostade. Något
köp blev naturligtvis inte av men jag började titta efter fler bilder av
Marcus Larsson på Nationalmuseum och blev då också intresserad
av annan konst.

Efter denna början gick utvecklingen av mitt bildseende i ganska tra-
ditionella banor. Museibesök och studier av konstböcker och konst-
tidskrifter varvades med egna trevande försök att få den platta två-
dimensionella ytan att ge ifrån sig något mer än banaliteter. Till slut
vidtog ett vilt experimenterande där inget material och ingen teknik
var mig främmande. Resultaten blev högst varierande men det hjälp-
te mig att se och förstå det jag såg. Det är kanske dessa försök jag
håller på med än i dag. Men där har skett en stor förändring i och
med att jag med åren har reducerat valet av material och tekniker
väsentligt. Dessutom fann jag snart att världen omkring mig var in-
tressantare som inspirationskälla än andra konstbilder.
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Den skapande processen

När synintryck, tankar och idéer börjar falla på plats inför arbetet
med en målning, skadar det inte att försöka nollställa sig, och låta ett
slumpmässigt skeende tillfälligt ta plats på scen och styra utveckling-
en. Bilden blir annars lätt en banal upprepning av vad man tidigare
gjort. När jag var ung och oerfaren i branschen gav Lage Lindell mig
ett klokt råd: ”När man tycker att man kan någonting skall man passa
sig djävligt noga.” Samtidigt som kunnandet behövs för att någonting
överhuvudtaget ska bli gjort, så kan tryggheten i att man behärskar
en sak skapa sterila fallgropar som dödar konstverket. I allt skapan-
de behövs en fas där man tillåter oväntade möten och låter improvi-
sationen spela fritt.

En alltför strikt metodik i arbetet kan orsaka förödande konsekven-
ser, och framför allt om man i det konstnärliga skapandet hemfaller
åt alltför vetenskapliga metoder.

Förutom en period av studier varvat med diverse djärva hugskott,
idéer och skisser så är det just avsaknaden av gemensamma metoder
som skiljer konstnärligt från vetenskapligt arbete.

I traditionell forskning skall man helst bevisa någonting i mycket
bestämda former utifrån de hypoteser man ställt upp. Dessa krav får
aldrig ställas i det konstnärliga skapandet, vilket ger konstnären den
frihet som krävs för att uppnå överraskande poetiska uttryck. Svårig-
heten med denna frihet ligger i att sätta ner foten i rätt ögonblick och
ha en känsla för när bilden börjar leva sitt eget liv och ger upphov till
nya tankar och upplevelser. Konstverkets poetiska dörr skall stå på
vid gavel.
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Urvalet – ett återkallande

En retrospektiv utställning kan komma att ses som en slutpunkt.
Men inget vore mera fel. För mig är denna utställning ett återkallan-
de av bilder för att ge inspiration till nya visuella äventyr. När jag
gjorde urvalet såg jag bilderna med ibland helt nya ögon. Vissa mål-
ningar har lett in på nya vägar medan andra lockat in mig i åter-
vändsgränder. Men vissa återvändsgränder har långt senare visat sig
vara utvecklingsbara, såsom förhållandet är mellan mitt nuvarande
måleri och de textbilder jag gjorde 1961–62.

Att ständigt gräva djupare i bildernas värld och utforska dess möj-
ligheter är en av de drivkrafter som fått mig att verka som konstnär.
Det sägs att den som framhärdar i sin dårskap blir vis. Vad jag har
försökt undvika är att reduceras till en signatur där upprepningar av
likartade bilder blir till ett varumärke. Tyvärr visar sig varumärkes-
idén ofta vara en lönsam metod eftersom en strävan efter konstnär-
lig utveckling och bredd inte alltid ses med blida ögon av konstmark-
naden och dess aktörer. Att man nyfiket söker efter nya uttryck kan
också leda till att ens samlade produktion för en utomstående betrak-
tare kan ge ett blandat och disparat intryck. Den risken tar jag dock
gärna och känner istället att jag aldrig når till vägs ände. För mig
hänger mitt konstnärskap samman på samma sätt som en osynlig
varp håller ihop livets mångfacetterade väv. När jag nu till utställ-
ningen tvingats göra en hård och nödvändig gallring bland alla de
målningar jag gjort under 45år, så har naturligtvis en och annan varp-
tråd gått av. Väven har många luckor. Min förhoppning är dock att
besökarna skall få en stimulerande och gärna överraskande konst-
upplevelse.
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Bilder från början av 60-talet visar på min nyfikenhet att experimen-
tera med olika uttrycksformer och material. Samtidigt trängde sig
verkligheten på vilket avspeglar sig i målningarnas innehåll och tit-
lar: Utplåning – The human factory – Slitsamt intervall
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utplåning 1961,
22 x 15 cm, 

vax m.m. på pannå.



the human factory
1962–63, 213 x 100 cm, 
olja, collage m.m. på pannå.
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slitsamt intervall
1962, 122 x 52 cm, olja, 
collage m.m. på pannå.
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heliogabalus 1965,
183 x 122 cm, tre flyttbara 

delar, akryl m.m. på pannå.

Heliogabalus – Binär stad – ja-nej-eller – Man – Tubut  

Ett återkommande tema i mina 60-talsbilder är människans svårighet
att överblicka och förstå sin situation. Jag upplevde att samhällets
hierarkier låste sina gränser och hindrade våra möjligheter att påver-
ka institutioner och makthavare. Anarkismens ideologier var populära
diskussionsämnen. Datorerna började nu också sitt segertåg och dess
inflytande på samhället diskuterades mycket. Dessa företeelser kom
att påverka mina målningars innehåll och utseende, där jag laborerade
med ogripbara rumsgestaltningar och bildelement från min omgiv-
ning. Jag ställde ofta klara och rena färgytor mot varandra och mitt
intresse av att skapa mer måleriska uttryck var nästan obefintligt. 
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ja-nej-eller 1966, 122 x 240 cm, en del rörlig horisontellt framför bilden, olja, lack m.m. på pannå.

binär stad 1965,
122 x 122 cm,tempera, 
lack m.m. på pannå.  
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man 1966, 155 x 122-209 cm, 
triptyk med öppningsbara sidor, 
tempera,olja, akryl m.m. på pannå.

7. tubut 1968, 122 x 183 cm, olja, tempera m.m. på pannå.



Ansikte i natur

I bilderna från slutet av 60-talet luckras dessa hårda ytor upp och jag
börjar intressera mig för ett måleri där färgernas valörer spelar en allt
större roll som uttrycksbärare. Det blev tydligt för mig att den rike-
dom av färger vi möter omkring oss i sin tur består av ett oändligt
antal valörer för varje färg. Det gick inte längre att gå förbi detta fak-
tum. Med ett valörmåleri kunde jag också skapa ljusperspektiv i mål-
ningarna vilket ofta saknas i tidigare bilder och jag började inse kolo-
rismens egenskaper och möjligheter. I en koloristisk rik målning kan
en blek, intetsägande och kanske smutsig färg lysa intensivt och bli
stark. Färgerna och deras valörer samverkar till att förstärka och
ibland dämpa varandra. Kolorism har som jag ser det ingenting med
kulörstarka färger att göra. I kolorismen vilar egentligen hela måle-
riets kärna. 
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ansikte i natur 1969,
183 x 122 cm, olja på pannå, 
Stockholms Läns Landsting.



Inifrån en bunker – Start 

1968 gjorde jag en resa till Nordvästra Jylland och stötte där på
gamla nazistbunkrar från andra världskriget. De låg hotfulla men
hjälplösa på strändernas gulvita sanddyner. Dessa väldiga betongko-
losser rörde på sig genom att den fina sanden blåste bort under dem,
och långsamt vandrade de ut i havet eller störtade ner för en sand-
bank. I början av 70-talet kom dessa bunkrar att dyka upp i en rad
målningar samtidigt som jag började måla av leksaker och förde in
dem i bunkerbilderna – en kombination som fascinerade mig. 
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inifrån en bunker
1974, 160 x 240 cm, 

akryl på pannå, 
Försäkringskassan.

start 1977,
80 x 120 cm, 

akryl på duk.



Utkast – Tre män i en vagn – Bilen på tungan – Sacre Conversatione

Leksakerna kom sedan att utgöra en egen motivsfär och jag såg dem
som små visuella koncentrat eller uttrycksfulla skulpturer av vår vux-
envärld. Leksakernas tredimensionella form med olika polykroma
motiv tryckta på deras ytor upplevde jag som både djärvt och inspi-
rerande. Blandningen av humor och allvar gjorde dem till små ladda-
de objekt fyllda av sanningar och motsägelser. Många av de målning-
ar som inspirerades av leksaker är figursågade och laborerar ohäm-
mat med dimensioner och perspektiv.

utkast 1976,
ca 62 x 170 cm, 
akryl på pannå.
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tre män i en vagn 1977, ca 146 x 120 cm, akryl på pannå.
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bilen på tungan
1975, ca 122 x 105 cm, 
akryl på pannå.
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sacre conversatione 1979, 144 x 382 cm, akryl på duk.
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ett barn är fött 1979, 120 x 180 cm, akryl på duk.

Ett barn är fött – Röd vinge

Mina övriga bilder under 70-talet rymmer många olika motiv och
har genomgående tydligt figurativa element. De har ofta en politisk
eller social udd men är aldrig propagandistiska. 



röd vinge
1971, 183 x 122 cm, 

akryl på pannå.



1-3-5-7 – Droppen – Tre cirklar

Kring 1980 gjorde jag en svit bilder av mer nonfigurativ art. Jag strä-
vade efter att skapa icke föreställande former eller att arbeta med
motiv som inte finns i vår omgivning. Egentligen sökte jag efter ett
konkretistiskt formspråk där bilden lever sitt eget liv och inte kan
associeras med vår övriga synliga värld. Denna ambition att skapa ett
’konkret konststycke’ är förmodligen en utopi. Vårt seende ställs
snabbt in på att tolka det vi ser och gör jämförelser med våra visuel-
la erfarenheter. Musik har ofta den märkliga egenskapen att dess
toner och klanger bildar en egen värld och upplevelsen av musik kan
inte på samma sätt som vid bildseende jämföras med våra övriga
erfarenheter. Mina försök att skapa en icke föreställande bild har jag
återkommit till under alla år trots min tvekan till problemet. Dröm-
men om att nå fram till ett ’konkret’ konstverk håller jag levande
även om jag hittills aldrig mött ett sådant verk.
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1-3-5-7 1980,
190 x190 cm, 
akryl på duk.





28

droppen 1 1981, 120 x 120 cm, akryl på duk.

tre cirklar
1980, 190x190 cm, 

akryl på duk.





Indianskt credo

Förföljelsen av olika ursprungsbefolkningar som är i minoritet
och befinner sig i underläge upplever jag som mycket upprö-
rande i politiska sammanhang. Dessa brott har ibland resulte-
rat i ren utrotning av vissa befolkningar och ibland förstört en
befolknings kultur och språk. Under mitten av 80-talet kom
jag att speciellt att intressera mig för indianer i Amazonas där
en utrotning av allt att döma pågick och kanske ännu pågår.
De bilder jag gjorde i samband med detta ser jag som en hyll-
ning till Amazonas alla indiankulturer.
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indianskt credo
1985, 250 x 400 cm, 

triptyk, akryl på duk.
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Kärketjårro 1

Utflykter i vår svenska fjällvärld gav upphov till en rad målningar i
slutet av 80-talet. Upplevelsen av fjällnatur är så mångfacetterad och
stark att alla former av avbildningar lätt känns futtiga och banala
och det var med en viss tvekan jag försökte fånga dessa motiv på
målarduken. Jag kom då att koncentrera mig på en speciell egenskap
hos alla dessa fjällupplevelser. På grund av atmosfäriska förhållanden
ingår ibland himmel, fjäll och mark i en symbios där gränserna mel-
lan dessa element försvinner. Den tunga fjällväggen blir plötsligt svä-
vande, snöfläckar och himmel går samman och marken bildar en dif-
fus yta. Det var dessa och liknande fenomen jag ville fånga. 

Den röda fjädern

Fjällmålningarna gav delvis upphov till en rad bilder på 90-talet som
gemensamt tema har ett citat av Titus Livius: ”caelum ac terras mis-
cere” (blanda himmel och jord). Livius avsåg med sitt yttrande att
tillståndet i Rom inte var det bästa varför man borde vända upp och
ner på allting och börja om från början. Det var egentligen en revo-
lutionär uppmaning. Tanken att blanda himmel och jord förekom-
mer i många religioner. Man tänker sig då att himmelen med sin sol,
värme och sitt regn befruktar jorden och i det mötet uppkommer liv
– naturens egen skapande process där tillfälligheter och slumpen spe-
lar en avgörande roll. Liknande tankegång finns också i bibelns
berättelse om syndafloden där mänsklighetens leverne inte behagade
Gud, och därför lät han en syndaflod förgöra nästan allt liv, för att
en ny och förhoppningsvis bättre mänsklighet skulle spira.
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kärketjårro 1987, 120 x 180 cm, akryl på duk.



Efter muren – Forum Romanum 1 – Forum Romanum 2
Karlsbron 1 – Karlsbron 2

En del av bilderna på temat ’caelum ac terras miscere’ skildrar mina
upplevelser av händelser efter Berlinmurens fall. Då uppkom i Euro-
pa en situation med stora omvälvningar där kulturer och politiska
strukturer störtade samman och ur ett visst kaos föddes något nytt. 
I dessa bilder knöt jag också an till de tidigare fjällbildernas oklara
rumsgestaltningar. 

34

den röda fjädern 1989, 132 x 412 cm, akryl på duk.



efter muren
1989–90,

245 x 133 cm, 
akryl på duk.



forum romanum 1
1991, 236 x170 cm,
akryl på duk.



forum romanum 2
1992, 243 x 60 cm, 

akryl på duk.
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karlsbron 1
1992, 238 x 58 cm,
akryl på duk.



karlsbron 2
1992, 240 x 190 cm, 

akryl på duk.
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Nyheter för dagen – Plakat

I början av 60-talet gjorde jag några målningar där ord och bild kom-
binerades. Jag har under de senaste fem åren återvänt till liknande
motiv och i bilderna målat in texter som utgörs av olika poeters dik-
ter eller använt mig av eget skrivet material. Avsikten med dessa bil-
der är inte att texten skall kommentera bilden eller att bilden skall
illustrera texten. De båda komponenterna skall istället integreras till
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nyheter för dagen 1961, 22 x 15 cm, vax m.m. på pannå.
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plakat 1962,
134 x 122 cm, olja 

mm på pannå.



ett gemensamt uttryck. Bokstäver bildar egentligen en egen värld,
skapade av oss människor som symboler för ljud men utan relation
till vår övriga verklighet. Därför har jag fascinerats av att använda
bokstäver och ord som abstrakta formelement, eftersom vi har en så
tydlig relation till dessa former. Ibland kan texten i målningen vara
svår att läsa, men det utgör inte något större problem. När texter
sjungs till musik uppfattar man sällan orden. Sången vävs in i musi-
ken och tillsammans skapar de det musikaliska uttrycket. Det funge-
rar ofta bra utan att den som lyssnar vet vad texten handlar om. På
samma sätt kan i en målning texternas former och färger i kombina-
tion med bildens övriga element förmedla meningsfulla och poetiska
uttryck. Det är inte läsandet utan seendet som skall stimuleras.
Naturligtvis är det inget fel att läsa och tolka texterna. De poeter jag
framför allt använt mig av är Carl Jonas Love Almqvist, Friedrich
Hölderlin och Penti Saarikoski. Vid sidan av de poetiska kvaliteterna
har Hölderlins diktfragment speciellt fascinerat mig genom att de så
tydligt visar hur hans dikter kommer till. Ord och korta meningar är
utkastade lite här och där på papperet, och i tomrummen ryms de
väsentligheter vi skulle kunna kalla tomhetens poesi. Detta påminner
mig om när man skissar upp en målning och prövar sig fram, och här
finns också en överensstämmelse med måleriets mellanrumsformer
eller musikens pauser.

der Drache vergleicht der Natur – Palestina finns – Tankens jästa degar
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”der drache ver-
gleicht der natur”

2002, 186 x 270 cm, 
akryl på duk. Text av

Friedrich Hölderlin.
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palestina finns 1 2002, 140 x 116 cm, akryl på pannå.
Text av Friedrich Hölderlin.

tankens jästa degar
2003, 190 x 190 cm, 

akryl på duk.





jan manker

Född i Stockholm 1941.
Målare och grafiker
Utbildad vid Stockholms Universitet

1960–64 och vid Konsthögskolan 
i Stockholm 1964–69.

Lärare vid Konstfack-TI, Stockholm
1968–77

Arbetat med att skapa och driva 
Grafikens Hus i Mariefred sedan 
1993.

Intendent för Sveriges Allmänna
Konstförening 1995–1999

Separatutställningar.

Galleri Två Fönster, Stockholm 1964
Galleri Observatorium, Stockholm 1964
Tekniska Högskolan, Stockholm 1964
Karolinska institutionen, Stockholm 1964
Galleri Hedenius, Stockholm 1966
Krognoshuset, Lund 1967
Örebro Läns Museum, Örebro 1967
Galleri Hedenius, Stockholm 1969
SDS-hallen Malmö 1970
Östersunds Stadsmuseum, Östersund 1971
Café Mejan, Stockholm 1971
Galerie Belle, Västerås 1972
Södertälje Konsthall, Södertälje 1972
Borås Konstmuseum, Borås 1973
Alingsås Konsthall, Alingsås 1974
Galleri 69, Göteborg 1974
Galerie Doktor Glas, Stockholm 1975
SAF, Stockholm 1976
Malmö Konsthall, Malmö 1977
Konstfrämjandet, Stockholm 1977
Riksskatteverket, Stockholm 1978
Galerie Doktor Glas, Stockholm 1979
Focus, Nykvarn 1980
Lidingö Stadsdhus, Lidingö 1980
Galleri Engelbrekt, Örebro 1980
Trappan, Vällingby 1981
Krognoshuset, Lund 1981
Borås Konsthall, Borås 1981
Arvika Konsthall, Arvika 1981
Borlänges biblioteks ljushall, Borlänge 1982
Sandvikens Konsthall, Sandviken 1982
Kalmar Museum, Kalmar 1982
Galerie Doktor Glas, Stockholm 1983
Södertälje Konsthall, Södertälje 1983
Galleri Janus, Arvika 1984
Galleri 33, Göteborg 1985
Galerie Doktor Glas, Stockholm 1987
Galleri Engelbrekt, Örebro 1987
Kiruna Stadshus, Kiruna 1987

Galleri Sinklar, Sundsvall 1987
Botkyrka Konsthall, Tumba 1987
Södertälje Konstförening, Södertälje 1988
Galleri Tornhuset, Luleå 1989
Södermanlands Läns Museum, Nyköping 

1991
Linnéträdgården-Orangeriet, Uppsala 1992
Galleri Bergman, Stockholm 1993
Galleri 33, Göteborg 1994
Galleri Hågelby Gård, Tumba 1994
Grafiska Sällskapets Galleri, Stockholm 1994
Galleri Konstkammaren, Umeå 1994
Södertälje Konstförening, Södertälje 1995
Lidingö Stadshus, Lidingö 1995
Galleri Blå Lampan, Persåsen 1996
Ljusdalsbygdens museum, Ljusdal 1996
Silvermuseet, Arjeplog 2000
Saltskog gård, Södertälje 2001
Galleri Bergman, Stockholm 2002
Jakobsbergs Konsthall, Jakobsberg 2003

Samlingsutställningar.

Har sedan 1961 deltagit i cirka 250 sam-
lingsutställningar med måleri och grafik 
i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, England, Italien, Belgien,
Tjeckoslovakien, Polen och Hong Kong.

Beställda konstverk i offentlig miljö.

1972: Grantorpsskolan, matsalen – Hud-
dinge – ”Föreläsaren”. Nertagen och kas-
serad vid ombyggnad.

1975: Biblioteket i Alby – Botkyrka – ”För-
vandling”.

1979: Tunnelbanan – Stockholm – ”Järn-
handen-Dockor-Folkan”.

1980: Björkestaskolan, matsalen – Nykvarn
– ”I huvudet på en gammal gosse” och
”Nävknut”.
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Södertälje Sjukhus, entréhallen – Södertälje
– ”Livet genom Södertälje kanal”.

Kvarteret Fjärilen, psykmottagningen –
Södertälje – ”Frigörelse”.

1981: Åsö Gymnasium, trapphus i fem plan
samt entré – Stockholm – ”Förlorad
vinge” – ”Män i bilar” – ”Handknut” – 

”Mot högre höjder” – ”Dans på trehör-
ning” – ”Paradisorkester”.

1984: Östra Sörmlands Sparbank –
Södertälje – ”Världskarta med världsur”.

Hallundaskolan, tre uppehållsrum – Bot-
kyrka – ”Riket, makten och härligheten”.

1985: Karolinska Sjukhuset, ortopeden, för-
beredelserum samt tre patientrum –
Stockholm.

1985–86: Helenelundsskolan, huvudkorri-
doren – Södertälje – ”Amazonas” –
Arbetet utfört tillsammans med Lenny
Clarhäll.

1986: Tonhallen, huvudridån – Sundsvall –
”Rara avis” – Arbetet utfört tillsammans
med Kerstin Manker.

1988: Nacka Sjukhus, personalentré –
”Embeella”. Flyttad till Karolinska Sjuk-
huset 2002.

1989: Södersjukhuset, personalmatsal –
Stockholm – ”Tre fantasier kring hus-
kroppar och en bro”.

Samariterhemmet, korridor och väntrum –
Uppsala – ”Inför Kärketjårro”.

1990: Kvarteret Städet, sex entréer och en
gillestuga – Södertälje – ”Mardrömmar”
och ”Näckrosor”.

1994–95: Ankaret, psykiatriskt behand-
lingshem – Handen – ”Fjäll”.

Representerad på följande Museer.
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