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”Bli aldrig konstnär! Det finns inget svårare!”, sa miniatyrmålaren
Fanny Falkner (1891-1963) till sin systerdotter Gunnel. Man blir aldrig nöjd
med det man gör och man är alltid fattig”.
Gunnel Heineman, som föddes 1921, har nu arbetat som konstnär i över sjuttio
år och är som 95-åring fortfarande verksam i sin ateljé på söder i Stockholm.
”Fanny varnade mig, men jag blev ändå konstnär. Det hon sa stämmer alldeles
utmärkt. Det går inte att förutse något som konstnär och man måste vara
fruktansvärt envis. Men det har varit värt det. Jag har varit med om många
spännande upplevelser”, säger Gunnel själv.
Några institutioner har jobbat medvetet i flera år med att lyfta fram kvinnliga
konstnärskap. Ofta genom samlingsutställningar med känslomässiga titlar
anspelande på det svåra i att vara kvinna och konstnär. Efter Lars Nittves utspel
”Det andra önskemuseet” 2006 kan man se att det blivit fler och fler
separatutställningar, med företrädesvis kända kvinnor, på de större
konstinstitutionerna i Sverige.
Men jag hade dessa negativt laddade titlar klingande i bakhuvudet och ville lyfta
fram att det går att vara kvinna och seriös konstnär och även ha en hel del kul på
vägen. Att det kan vara svårt är ju så att säga redan allmänt känt. Jag ville
presentera ett relativt okänt konstnärskap, som naturligtvis är värt att lyftas fram
i sin egen rätt, som ett positivt exempel på att det går att leva och överleva som
konstnär utan att vara världsberömd!
Gestaltningen utgår från Gunnels steg på vägen i karriären och hur hon tänkt
kring sitt skapande under olika perioder. Via hennes konst, memorabilia, foton
och en intervjuslinga, i lurar som man kan ha på sig genom utställningen, får
man följa hur förutsättningarna för skapandet förändrats och vilka miljöer och
andra konstnärskap som inspirerat henne. En levande berättelse om hur det varit
att verka som konstnär från 1940-talet till idag. Anslaget är personligt, men med
fokus på den yrkesverksamma konstnären mer än privatpersonen. Texter är
medvetet icke akademiska och lättillgängliga, presenterade som ett layoututkast
till en bok.

Att ta tillvara Gunnels berättelse och förmedla den har varit kärnan i den
konstpedagogiska metodiken, vilket skapat en omedelbar tillgänglighet även till
konsthistorien. Gunnel i sig själv bär med sig hela 1900-talets konsthistoria.
Genom hennes liv har en mängd intressanta personligheter passerat. Vissa har
befunnit sig i centrum, vissa i periferin. Konstnärer som Picasso, Dali, Léger och
Schjerfbeck har i den dåtida samtiden ännu inte ”blivit konsthistoria”. När
Gunnel pratar om dem, eller om Grünewald och André Lhote är det som om hon
träffade dem igår.
Med en tidslinje över både män och kvinnor i konsthistorien, från renässansen
och framåt sätts Gunnel Heinemans konstnärskap in i ett historiskt sammanhang,
som ger perspektiv på kvinnors position på konstfältet över tid. Ett bildspel om
nordiska konstnärinnor och info om kvinnlig representation i Jamtlis samling
kompletterar.
Många besökare förvånades över att de kände till det flesta av de 60 manliga
konstnärerna på tidslinjen – men fortfarande 2016, inte många av de 60
kvinnliga. Visningarna har följts av eget skapande med fokus på Gunnels olika
motivkretsar, som exempelvis kroppar i rörelse, dans och musik. Musik spelas
vid utvalda verk.
Publikreaktionerna blev de vi hoppats på: -Hennes bilder gör mig glad. -Får lust
att skapa! -Jag har lärt mig om kvinnor i konsthistorien.
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