
– dra bort den fasttejpade lappen så kommer du bli
chockad! säger hon och ler brett från kokvrån.

Jag pillar försiktigt bort en miniteckning från ramens
glasskiva och ryser lite. Mellan de graciösa fjärilarna sitter
en lurvig spindel fastnålad.

– Jag brukar tejpa för den så mina elever inte ska bli
rädda, säger Monica medan hon stökar med kaffekokaren
och visar mig tillrätta vid ateljéns maffiga träbord.

Färgglada kuddar trängs i ena hörnet, enkla lampor
hänger djupt från taket. De flesta av väggarna täcks av
teckningar, några av böcker. Jag tittar på bokryggarna.
Många bär hennes namn. Mónica Weiss är en av Argenti-
nas mest kända barnboksillustratörer. Förutom att teckna
undervisar hon, designar bokomslag, skriver och föreläser.
Dessutom ledde hon under åtta år tecknarkollektivet
”Foro de Ilustradores” (Forum för illustratörer), som bilda-
des 1997.

– Grundidén med ”el Foro” var att testa ett nytt sätt att
organisera oss på, säger Mónica medan hon serverar beck-
svart kaffe i trinda keramikkoppar.

utan varken formell styrelse, medlemsavgift eller
kansli är Foro de Ilustradores en öppen och platt organisa-
tion för professionella barnboksillustratörer i Argentina.
Grundidén är att stärka tecknarens roll genom samarbete.
Det sker framför allt genom att medlemmarna själva spri-
der information om jobb, kurser och utställningar med an-
knytning till illustration och design. Idag räknar gruppen
med mer än 500 tecknare, ett hisnande antal med tanke på
hur det hela började för drygt tio år sedan, säger Mónica.

– Vi var ett litet gäng tecknare som bodde i samma kvar-
ter i Buenos Aires. Ibland samlades vi hemma hos någon
och diskuterade jobb. Många var vid den här tiden oerhört
irriterade på förlagen, som behandlade oss riktigt illa.

Förskottsbetalning och inga rättigheter till sina original
för tecknaren var det stående budet från förlagens sida.

– Idag verkar problemen vi hade då nästan komiska.
Till exempel vägrade förlag ofta att ge tillbaka originalen
till tecknaren. De använde våra verk som de behagade.
Det fanns ingen diskussion om våra rättigheter. Vi flöt runt
i en gråzon och hela situationen var förödmjukande, säger
Monica och skakar på huvudet.

– Vi bestämde oss för att agera och valde mellan två
vägar: antingen slåss vi, eller så ser vi till att bli så eftertrak-
tade att förlagen kommer till oss.

Den lilla tecknargruppen valde den senare vägen, spå-
nade fram namnet Foro de Ilustradores och började regel-
bundet träffas på torsdagar hemma hos Mónica som
utnämndes till koordinator (utan att formellt vara chef).
Mötena blev ett tillfälle att dela med sig av erfarenheter,
kunskap och kontakter. Just generositet var grundstom-
men i el Foro.

– Jag var ganska ny i branschen och kände inte så
många. Men jag blev tidigt vän med flera redan etablerade
tecknare, bland annat Dolores Avendaño och Nora Hilb.
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Det spökar
i Argentinas
tecknarvärld
En handfull illustratörer
tröttnade på att hunsas av de
stora förlagen. Det blev start-
skottet för Foro de Ilustradores,
ett argentinskt tecknarkollektiv
som idag har över 500 medlem-
mar. Barnboksillustratören
Mónica Weiss berättar för fri-
lansjournalisten Fanny Härge-
stam om gemenskapen,
splittringen och vålnaden.
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En dag gav Nora mig sin adressbok, med alla sina jobb-
kontakter, och lät mig kopiera den. Den gesten kom att
symbolisera vad el Foro handlar om för mig.

I samma anda skickade Mónica varje vecka ut ett ny-
hetsbrev med jobbtips och allmän branschinformation till
medlemmarna, någonting som alla tjänade på i slutändan.

– På egen hand blir man desperat och söker alla uppdrag
man ser. Genom att hjälpas åt att hitta jobb och samla an-
nonser blir potten stor. På det viset kan var och en söka
just det jobb som passar.

en gemensam utställning på kulturcentrat Espacio
Historieta del Centro Cultural i Buenos Aires blev grup-
pens mediala genomslag. Året var 1998, och ett fyrtiotal
lyriska illustratörer firade den nyväckta nyfikenheten för
barnboksillustration som spred sig bland allmänheten.

– Vi hade skapat vår egen plats. Från att vara de där som
gör små dumma teckningar gick vi till att bli konstnärer i
förläggares ögon.

Men med framgången kom problemen. Medlemsantalet
växte, och det blev allt svårare att fatta snabba beslut på ett
horisontellt plan.

– Hur samråder man flera gånger per vecka med hund-
ratals andra? Det går inte.

Samtidigt började stämningen förändras.
– Nya medlemmar kom och krävde saker. Vissa skrev

till mig och lät som om de kontaktade en statlig institution.
De förstod nog inte att jag gav min tid gratis.

Sedan Mónica slutade som koordinator år 2005 har el
Foro stått utan. De regelbundna mötena är historia, och
den vitalitet som karaktäriserade gruppen från början har
avtagit, menar Mónica. Numera ägnar hon själv mycket tid
åt den tecknarskola som hon driver i sin ateljé. Förutom
att undervisa bjuder Mónica in föreläsare, eller anordnar
studiebesök och möten med förlag.

– Jag ser fler och fler från el Foro börja jobba som jag
gör – i grupper om 50 ungefär, med en tydlig ledargestalt.

Men trots splittringen fortsätter organisationen att
spöka.

– El Foro har fått en egen identitet, som lurar i skug-
gorna. I en förhandling idag kan en tecknare säga ”vi har
diskuterat det här i el Foro och kommit fram till…”, och
det gör skillnad, säger hon och skrattar högt.

– Det lustiga är att vi inte ens är en juridisk person,
bara ett gäng illustratörer!

el foro har också förändrat synen på det visuella i
den argentinska bokbranschen, menar Mónica. Idag är det
snarare regel än undantag att författare och illustratör delar
lika på rättigheterna till en bok. Men länge var det svårt att
få gehör för tanken att teckningen är ett helt eget uttryck.

– Det skrivna ordet har alltid stått långt över bilden i Ar-
gentina. När man pratar arvode säger många förläggare ”ja
men idén var ju författarens”. Med el Foro har vi lyckats få
folk att förstå att illustrationen är ett specifikt språk, och
inte underordnat texten.

när författaren Gun-
nar Ohrlander dog i våras
”var vi några som beslutade
att hedra honom med att
instifta ett pris till hans
minne”. Nu i november

var det dags att ge 25 000
till Robert Nyberg.

Det var Robert Aschberg
som först väckte idén om
ett pris för att hedra Gun-
nar Ohrlander eller Dr

Gormander, signaturen han
använde i sina krönikor.

En ”självutnämnd” pris-
nämnd bildades som förut-
om några av initiativ-
tagarna bestod av Ohrlan-
ders dotter Stina Henschen
och hans fru, Inga Sundell
Ohrlander. Uppdraget var
att hitta någon som verkat
i Gunnar Ohrlanders anda
och valet föll alltså på en
tecknare och illustratör.

”Robert Nyberg har
med sina snälla elakheter
vunnit en bred publik –
inte minst som vass kritiker
av social nedrustning. Han
har gett ut en rad egna
böcker och illustrerat an-
dras texter i ett hundratal
böcker. Han har dessutom,

som en av grundarna till
satirarkivet.se, tagit ansvar
för att vårda denna ständigt
utrotningshotade konstart”,
skriver prisnämnden.

I samband med prisut-
delningen på Scalateatern
i Stockholm läste Peter
Carlsson inlevelsefullt
Gunnar Ohrlanders sista
krönika till suggessivt
ackompanjemang av Blå
Grodorna.

– Vilken ära att få första
Gormander-priset. Jag har
läst honom sedan tonåren
och så har vi en bok ihop.
Hans bredd, spets och
varma humor kommer att
fortsätta att inspirera mig,
säger Robert Nyberg.
dick schyberg

DR GORMANDER-PRISET TILL ROBERT NYBERG

!

Inga Sundell Ohrlander och Robert Nyberg.
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