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Kristina Munklinde
Minnet av ett hav
Screentryck 255 x 415 mm

Som i havsdjupet där plankton, snäckor och
alger härskar, som på himlavalvet där planeter och kometer rör sig bestrålade av olika
solsystem. Det är associationer som väcks
vid betraktande av Kristina Munklindes
färgakvatint, som saknade namn när jag fick
den i min hand.
Kristina Munklindes motiv utgår alltid
från naturen, hon abstraherar eller låter
verkligheten som den är träda fram. Redan
som tonåring fascinerades hon av Gunnar
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I 2000 års portfölj från Föreningen för Grafisk Konst ingår
Minnet av ett hav, screentryck
255 x 415 mm. Tryckt av konstnären i samarbete med Siv
Johansson, Stockholm.

Norrmans finstämda landskap, vilka inspirerade henne att lära sig teckning från grunden (på Skånska Målarskolan i Malmö), en
ovärderlig kunskap, få förunnad i dag.
Kristina Munklinde är en renodlad grafiker. Den första kontakten med grafiken litografien - fick hon på Konstfackskolan
med Erland Melanton som lärare. Tunga
slipstenar avskräckte henne inte, tvärtom,
här lades grunden till hennes stora intresse
att utforska nya tekniker. Nya väntade koppargrafiken - som hon mötte i Paris hos
Johnny Friedlaender, en inspirerande lärare
som främst lärde henne respektlöshet inför
plåten. Med prov därifrån antogs hon på
Konstakademiens grafikskola, där lärarna
hette Harald Sallberg och framförallt Philip
von Schantz. Under den femåriga utbildningen gjorde hon dock hösten 1964 en ny
studieresa till Paris för att på Atelier 17 lära
sig den nya speciella metoden att trycka

färggrafik med en enda plåt som grafikern
Stanley William Hayter hade utvecklat.
Tillfälligheter ledde henne sedan in på
nya tekniker. På en dödsboauktion lyckades
hon för 25 kronor köpa en komplett utrustning för träsnitt, träsnittsjärn och trägravyrsticklar, som hon skulle utnyttja på ett helt
annat sätt än de var tänkta för. Visserligen
inspirerade högtryckstekniken, men underlaget blev linoleum i stället för trä. Tack
vare de högklassiga verktygen kunde hon
skära betydligt mer finspårigt än brukligt,
och hennes experimentlusta resulterade i
mängder av olika formationer.
Olika tekniker kräver olika tänkande.
När det gäller högtryck måste konstnären
redan från början vara helt på det klara med
motivet, en gång påbörjat går det ej att
ändra. Kristina Munklinde förberedde sig
genom mängder av skisser, sökte länge i
naturen efter sin bild och stannade vid det
föreställande, oftast framställt i svart-vitt.
Hon tycker att linosnitt är spännande därför att tekniken erbjuder så oändligt många
variationer av mönster. Imponerande är
hennes serie Grottfolket från Lilla Karlsö,
som hon besökte under tre dagar. Det tog
henne sedan åtta år att framställa de åtta
mycket stora bladen.
Kristina Munklinde tycker om att variera
från hög- till djuptryck, från svart-vitt till
färg, och när handen blir ansträngd av arbetet med skärjärnen lockar färgetsningen och
dess många möjligheter. Nya inspirationskällor fann hon vid besök i Tjärnö marinbiologiska laboratorium, där hon bland
annat studerade vattenlevande organismer i
mikroskop. Detta resulterade i en ny serie
färgetsningar med raffinerade strukturer.
1997-1998 fick hon möjlighet att med
stipendium genom konstnärsutbyte komma
till Kuba för att under tre månader arbeta
på den experimentella grafikverkstaden i
Havanna. Eftersom det mesta materialet
saknades där, medförde hon egna verktyg
och eget papper. Emellertid fanns det ej
heller kopparplåtar att tillgå, undantagsvis
gick det att få tag i zink, varför grafikerna
fick tillverka egna plåtar, s.k. colligrafier. En
kartong täcks med en smet av trälim och
krita. Medan denna ännu är fuktig ritas ristas - motivet i massan, varefter ytan täcks

med shellack. Kartongen blir hård som
metallplåt och trycks sedan på vanligt sätt.
Den kan utnyttjas både för djuptryck och
för högtryck.
Kristina Munklinde fångade upp stämningar från Havanna, från den gamla kolonialtiden, där byggnader vittrar sönder och
blir till grus. Ur det trasiga växer något nytt,
något återföds på samma sätt som naturen
återuppstår efter höstens vissnande. Hon
känner starkt för den gamla tiden, en känsla
som hon uttryckte genom att fånga formationer från bland annat balkongräcken, glasfönster och fossiler. Just fossilerna lockade
henne, de fanns överallt, i murar och byggnader, där materialet var inhemskt.
Min tolkning av Kristina Munklindes
spännande färgakvatint är faktiskt till hälften rätt. För det är just fossilerna som var
hennes förebild, de fossiler som bildade
mönster och trängde fram ur stenplattorna i
parken på Hotel Nacional i Havanna. De
fossiler som en gång levt i havsdjupen och
varit plankton, snäckor och alger, nu förstelnade och som tillsammans blev inspirationen till bilden Minnet av ett hav.
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