En trädgårdsintervju – att upptäcka nya grannar, ett konstnärspar
Stefan och Margretha Gadnell har levt samman
sedan 20-årsåldern vilket märks på samspelet
under frågestunden. De växlar tråden sinsemellan
under samtalet. De verkar ha roligt ihop.
Margretha ”har alltid varit en
estet” och var med på en av
Stefans kurser för 7-8 år sedan
– ”då när vi hade B&B på
Malta”. Margretha var inte
särskilt bra på bild i skolan men
fick en skjuts på kursen och
började då. Hon målar mest när
det finns ett sug, håller på med
så mycket annat.

Stefan har arbetat som bildlärare
under sitt yrkesliv och med det
hela tiden behövt utveckla synsätt
och kunskaper för samspelet med
eleverna. Han hade en första
akvarellutställning innan de blev
föräldrar och har sedan arbetat
mycket med datorbilder och spel,
bl.a. Backpacker.
Konstnär blev han för tio år sedan
med akvarellerna och de krav de
ställer på teknik. Stefan har gett
kurser i akvarellmålning och då
varit tekniskt inriktad, hur man
möter och löser problem.

Det händer att de arbetar bredvid varandra. Stefan beskriver sig som mer spontan,
snabb och märker hur Margretha arbetar lugnare, mer metodiskt, vilket hon kanske
har med sig från forskningsmiljön hon arbetat i. Han påverkas och dämpar tempot.
”Det är bra att hon kan vara kritisk”, tycker Stefan och berättar samtidigt: ”När jag
målar är det alltid någon del i bilden som är en utmaning, något jag inte gjort förut.
Med akvarell blir det aldrig riktigt som man tänkt sig och jag är ofta missnöjd när bilden
är klar. Då säger Margretha att jag ska lägga undan bilden ett par dar. Och det funkar.”
Inbördes konkurrens:
Margretha beskriver Stefans
kunnighet och rutin och ser sig
mer som hobbymålare. ”De
som kan måleri ser ju att Stefan
är den duktige, även om folk
väljer en av mina bilder för att
den passar bättre i deras miljö.”
Stefan: ”Om Margretha skulle
börja måla stadsmiljöer ….” och
blicken glider uppåt.
Text Kule Palmstierna. Foto Kule Palmstierna, Gadnells, Monica Hoverhjelm

Vi uppvaktade i juli
vår hedersmedlem Ulla
Rudberg som fyllde 100
år och i juni vår vice
ordförande Gunnar
Parment som fyllde 90år.

