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MÅLARE I MADRID
SPANIENRESAN 1884
Hösten 1882 etablerade sig Zorn som akvarellmålare i London. Han
skaffade en dyr ateljé på Brook Street i fashionabla Mayfair, ekiperade sig på kredit och köpte förstklassigt konstnärsmaterial. Zorn
förstod att ett respektabelt yttre kunde öppna dörrarna till de miljöer
där beställarna rörde sig, och han var beredd att ta risker för att nå
dit. Framgångarna lät inte vänta på sig. Genom den i London bosatta svenska societeten med ministern Henrik Åkesson i spetsen
fick han de första porträttbeställningarna och snart nådde han också
en välsituerad engelsk kundkrets. Under de närmaste åren lyckades
Zorn skapa sig ett rykte som porträttmålare och han blev allt djärvare i prissättningen. Med säker blick och briljant penselarbete återgav han tygstoffers rikedom, hud och hår och skapade i sina bilder en
känsla av exklusivitet. Zorns akvarellkonst svarade helt mot tidens
mondäna porträtt.
Foggen och mörkret i London blev med tiden tryckande och
Zorn kände en allt starkare reslust. Spanien lockade igen. Minister
Åkesson, numera stationerad i Madrid, trodde på möjligheten att
skaffa Zorn beställningar där, bara han var på plats. Zorn hade också
fått förhoppningar om ett porträttuppdrag i Lissabon. Gick det i
land skulle hela resan vara betald. Zorns egen kassa var begränsad,
så det var med en kalkylerad risk som han i slutet av februari lämnade Southampton med båt till Lissabon. Han reste nu under namnet Anders Zorn. Påverkad av sin fästmö hade han nämligen bytt
till sitt dopnamn. Hädanefter kom han dock att kort och gott signera
sina verk med ”Zorn”.
I Lissabon fick Zorn verkligen den beställning han hoppats på,
och sedan ytterligare en. Utsikterna att där få ännu fler porträttuppdrag såg goda ut, men Åkerman väntade ju på honom i Madrid.
Zorn anlände dit i mitten av mars och installerade sig på calle de
Caballeros de Gracia 20, en parallellgata till Gran Via inte långt från
Puerta del Sol. Åkesson såg till att genast introducera honom i stadens förnäma kretsar. ”Jag arbetar och roar mig”, skrev Zorn till sin
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fästmö den 15 mars. ”Dag och natt ständigt exitement. I natt kom jag
hem vid fyratiden från Soiree hos Holländske ministern där såg jag
hela förnäma Spanien från förste ministern till – undertecknad.”
Ibland fick Zorn också tillfälle till en ridtur i Retiroparken på någon
häst ur kungens stall. Men Zorn var och förblev en outsider, och
snart tröttnade han på livet i de förnäma salongerna: ”Det tar så
mycket tid att vara höflig”, klagade han. Nu ville han arbeta.
Sedan tidigare var Zorn bekant med två spanska målare, Luis
Sainz och Juan Comba y Garcia. De erbjöd honom plats i sina ateljéer och han fann sig snart tillrätta hos dem båda. Särskilt trivdes
han med Luis Sainz. ”Jag hade som ett andra hem hos Don Luis och
hans Doña Philomena, åt ofta med dem och rönte en gästvänskap
som man ej i allmänhet tillvitar spanjorer.”
I Sainz’ ateljé brukade många av Madrids konstnärer samlas och
av dem kan Zorn ha fått tips på lämpliga modeller att måla av. En
flicka, Manuela, tycks han ha blivit extra förtjust i. Han målade
henne i halvfigur och med huvudet täckt av en ljus sjalett. Flera
varianter av bilden förekommer och därtill en etsning. Möjligen är
det Manuela som också stått modell för Spanjorska i vit spetsmantilj,
där Zorn med minimala uttrycksmedel nått stor effekt. Zorn hade en
fäbless för de färgrika, luftiga spanska textilierna, speciellt tillsammans med gyllene hy och mörka ögon. I ett blad med titeln Tvärs
över gatan är det tygstoffer och textilier som har fått spela huvudrollen. Så är också fallet i en stor akvarell som visar en svarthårig
skönhet som kikar fram bakom en solfjäder, tillbakalutad på en
divan. Bredvid flickan bildar en leopardfäll ett lika exotiskt som
oväntat inslag.
På påskdagen målade Zorn i Juan Comba y Garcias ateljé en interiör från en tapisserifabrik i Madrid. Bilden visar en väverska som
arbetar i ljuset från ett öppet fönster. Blå toner som kobolt och indigo håller samman motivet. Denna lågmälda akvarell påminner i
anslaget om de verk han utförde under sin första Spanienresa. Men
han introducerade med den ett nytt tema som han senare skulle återkomma till, bland annat i ett antal bryggeriscener från 1890-talet,
arbetande kvinnor inomhus.
Tillsammans med konstnärsvännerna fick Zorn uppleva lite av
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