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Förord

Den 14 mars 2010 klockan 14 inleder Thomas Kjellgren sin föreläsning Konsten att se konst på

Östergötlands länsmuseum. Kjellgren är Kristianstads konsthallschef och han pratar om något

som länge fascinerat mig. Hur vi ser på konst och varför så många människor vill förstå konst,

vill begripa vad konstverk betyder. Jag går fram till honom efteråt och berättar att jag vill skriva

om "nånting sånt här" i min C-uppsats. Men jag vet ännu inte vad, vet ännu inte hur jag ska gå till

väga, vet inte hur jag ska kunna lägga den här sortens pussel.

     Under sommaren frågar folk vad jag ska göra till hösten. Jag berättar att jag ska skriva min C-

uppsats. När de frågar vad jag ska skriva om, svarar jag att jag vill skriva om hur vi väljer att se

konst och hur vi väljer att inte se konst. Jag får många reaktioner. Jag märker att det är många

som tycker om ämnet i sig och jag bestämmer mig för att fortsätta med min ursprungsidé, förfina

den, förtydliga och renodla.

     Den 11 september 2010 läser jag Åsa Beckmans spalt i DN:s kulturdel Boklördag. Hon

skriver om Viktor Sjklovskij: "Jag kan faktiskt inte komma på en enda författare som i en

"Babel"-intervju skulle säga sig vara intresserad av att "bryta vaneseendet". […] Maria Sveland

eller Karl-Ove Knausgård [...] skulle nog säga att de snarare vill få läsaren att se. Det kan låta

likt. Men det är en ganska stor skillnad på om man vill beskriva vardagen mer transparent eller

om man med olika litterära grepp liksom vill kortsluta oss läsare och ruska oss till liv."1 En

anledning till alltså. Och ett fokus. Jag väljer att utgå från Viktor Sjklovskijs tankar ur hans

uppsats "Konsten som grepp", utgiven 1917. Enligt Sjklovskij är konstens uppgift att bryta

vaneseendet.

     Samma dag läser jag LO-Tidningens intervju med filmskaparen Roy Andersson, som jag för

övrigt valde att intervjua och skriva om i min B-uppsats. Och jag läser följande rader i artikeln:

"Det Roy Andersson vill med sina säregna filmer har han försökt förklara med begreppet

"automatisering" som lanserades av den ryske litteraturkritikern Viktor Sjklovskij.

Automatiseringen, vanans makt, gör oss blinda för livet, menar han."2 Ännu en anledning.

Under den här tiden ligger konstnären Ernst Billgrens bok Vad är konst? på mitt sängbord. Den

                                                
1 Dagens Nyheter, lördag 11 september 2010, Åsa Beckman, Boklördag, s 12.
2 LO-Tidningen, Roy Andersson av Lennart Lundquist, publicerad 11 augusti 2010.
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30 september 2010 gästar han Linköpings konsthall Passagen. Ett offentligt samtal och en stor

publik. Efteråt går jag fram till honom och frågar om jag skulle kunna få ställa några frågor till

min C-uppsats.

     Konstpedagog Britt Fällman som arbetar i Linköpings konsthall Passagen, sa en gång till mig

att det var sällan vernissagebesökare gick fram till konstnärerna för att ställa frågor om verken.

Ändå är det så många som har åsikter om de verk som ställs ut. Varför tar man inte chansen när

den ges? Är man stängd, likgiltig eller blyg? Lite rädd för att störa? Kanske vill man inte vara i

vägen. Kanske vill man inte att någon annans tolkning ska vara i vägen för den egna

konstupplevelsen. Eller är det konsten som är tråkig? Är det betraktaren som drabbats av

vaneseende eller är det konstnären? Både och? Kan man frigöra sig från det i så fall?

     Min motivation till detta uppsatsämne är den konversation jag hör mellan två män i april 2010.

Åldern är runt sextio, antagligen nyligen pensionerade. Jag hör inte början av samtalet utan glider

in med min hörsel någonstans i slutet av dialogen. I alla fall. Jag är på ett galleri. De försöker

hänga upp en tavla som konstnären inte förberett för upphängning på tavlans baksida. Den ene

mannen säger till den andre att konstnärer är konstiga och den andre mannen svarar genast; Ja,

konstnärer är ett släkte i sig.

     Jag tänker att de står på ett galleri dagen innan en vernissage. Har denna dialog enbart

substans i det som nyligen skett, att en tavla saknar ståltråd på baksidan för upphängning eller

finns det någonting mer bakom deras slutsats? Vad har de tidigare upplevt? Kanske är deras ord

menat som skämt och skoj. Kanske är det taget helt ur luften; inte ett endaste uns erfarenhet

bakom orden. Kanske är det fördomar och förutfattade meningar. Det gör mig viss. Uppsatsen

behöver skrivas. Jag kan inte komma undan längre. Min intention är klar.

     Med vilka ögon närmar vi oss konsten? Vilka konstnärliga upplevelser formar våra

resonemang kring konst? Mina tankar återkommer till replikskiftet mellan de båda männen.

Denna uppsats tillägnar jag dem.
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1 Inledning

Namnet på Viktor Sjklovskijs uppsats är Konsten som grepp och det är konsten i vid definition

som behandlas i detta arbete. Alla sorters skapande och olika sorters uttryck. Visuell

kommunikation. Vad är visuell kommunikation om kommunikationen brister på grund av

vaneseende?

     Missförstånd uppstår. Fördomar gror, förståelse mellan betraktare och konstnär minskar om

samspel mellan betraktare och konstverk saknas. Om det laddade mötet uteblir.

     Konstverk och konstarter dör ut, men konsten som fenomen är tidlös. Likaså vår förmåga att

ta till oss konst. Och vår oförmåga. Tyvärr. Att Konsten som grepp gavs ut 1917 är på ett sätt

irrelevant eftersom problemformuleringen i Sjklovskijs uppsats kvarstår. Den där svårigheten att

verkligen medvetandegöra sig genom att frigöra sig själv från skygglappar och vaneseende.

1.1 Syfte och problemformulering

Denna uppsats tar avstamp i lingvisten och författaren Viktor Sjklovskijs konstteori ur Konsten

som grepp från 1917. Det är underlaget för de sex följande intervjufrågorna och uppsatsens

frågeställningar. Det är ett förklarande syfte, men först och främst förståelseinriktat.

     Utgångspunkten är Viktor Sjklovskijs begrepp 'desautomatisering'.3 Att aktualisera begreppet

och applicera det på en först och främst konstvetenskaplig grund och studera begreppet ur en

konstpedagogisk synvinkel.

     Sedan 1917, då Sjklovskijs uppsats gavs ut, har medier och kommunikationskanaler ökat

explosionsartat. Det vet vi alla. Men med en ständigt ökad mediemakt breder vaneseendet och

vanans makt ut sig. Det är så mycket vi behöver sålla bort för att prioritera annat.

     För att man ska kunna ta en teori till sig bör man aktualisera den och applicera begreppet

genom att sätta in det i sin egen kontext, göra begreppet till sitt. Att försöka se det i dagens ljus

och ur ett nytt perspektiv. Därför är det högst relevant att utgå från Sjklovskijs konstteori, trots att

den nästan är sekelgammal.
                                                
3 'Ostranenie' är det ryska ordet, 'främmandegöring' eller 'desautomatisering' det svenska, 'verfremdung' det tyska. Det är en metod som via
överraskningseffekter syftar till att bryta vårt vaneseende och vår illusion när vi tar till oss ett konstverk.
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Syftet är också att undersöka vad automatiseringen gör med vårt sätt att se konst, vad

vaneseendet beror på och varför det uppstår. Problemet behöver lyftas fram för att kunna fångas

upp och koncentreras till en akademisk uppsats, ett vetenskapligt arbete. Inte bara vara ett litet

stycke av en konstvetenskaplig artikel här och en liten mening ur ett konstpedagogiskt bokkapitel

där.

     Det primära och huvudsakliga syftet med denna studie är att försöka lösa problemet. Inte bara

begrunda det. Problemformuleringen lyder: Kan man som konstbetraktare frigöra sig från

vaneseende? Hur i så fall?

     Önskan är att komma närmare en lösning genom svaren på sex stycken frågor, ställda till

konstnär Ernst Billgren och Kristianstads konsthallschef Thomas Kjellgren. Genom att intervjua

de båda, var och en utifrån sitt konstnärliga yrke och sin egen personliga vinkel, kan Sjklovskijs

konstteori sättas in i ett nytt perspektiv 94 år senare. Mot djupare insikt och bättre förståelse.

     Syftet är kvalitativt, problemformuleringen besvaras med hjälp av en kvalitativ metod.

1.2 Frågeställning

Utifrån Sjklovskijs konstteori om vaneseende som förblindar, formas uppsatsens frågeställning:

Kan man som konstbetraktare frigöra sig från vaneseende? Hur i så fall?

1.3 Avgränsningar

Bertolt Brecht studeras inte, även om han fick väldigt mycket uppmärksamhet för

verfremdungseffekten. Koncentrationen ligger vid Sjklovskijs Konsten som grepp och litteraturen

är vald utifrån hans teori. Efter relevans för studiens syfte.

     Även viss litteraturvetenskaplig text utöver Sjklovskijs uppsats har studerats eftersom det är

texter som berör estetik, konstnärlig praxis och sätt att se på konst. Eftersom den vida

definitionen av konst behandlas, finns ingen anledning att dra en skarp gräns mellan

litteraturvetenskaplig litteratur och konstvetenskaplig.
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Teckning nämns kort som ett konstruktivt exempel på skapande. Det finns en fokusering på

litteratur och artiklar som berör betraktaren som medskapare och som på något sätt nuddar vid

vaneseendets problem. Och lösning.

     Konst- och bildpedagogisk litteratur har använts som research. Litteratur som är inriktad på

barn och deras skapande. Varför är det då så viktigt att skriva om barnen i denna

konstvetenskapliga uppsats? Varför så många paralleller till barnuppfostran och skolgång? För att

vi alla har en barndom att relatera till, oavsett om vi känner oss vara nära den eller långt ifrån.

Det är något vi har gemensamt med alla andra människor. Det är viktigt att reflektera över hur vi

umgås med barnen, hur vi uppfostrar dem, hur vi möter dem, eftersom det förmodligen inte är så

stor skillnad på vårt sätt att möta vuxna människor. I det stora hela handlar det om attityd och

inställning till vår medmänniska. Oavsett ålder.

1.4 Metod och material

Uppsatsen Konsten som grepp är förutsättningen. Utifrån Sjklovskijs teori formas sex stycken

frågor:

1. Behöver man ha någon förkunskap för att ta konsten till sig eller handlar det snarare om

att uppleva konst?

2. Kan förkunskap och förförståelse hindra vår konstupplevelse? I så fall; på vilket sätt?

3. Vad gör automatiseringen (vaneseendet) med vårt sätt att se konst? 

4. Varför vill många människor begripa konst?

5. Kan man frigöra sig från vaneseendet? I så fall; hur?

6. Vad har konstnären för ansvar?

Frågorna besvaras av konstnären Ernst Billgren och konsthallschefen Thomas Kjellgren.

Intervjuerna sker via mejlkontakt. Metoden är kvalitativ. Ingen statistisk signifikans söks utan det

är de konstinriktade personernas svar och tolkningar som står i fokus. De sex frågorna besvaras

även av uppsatsförfattaren och i slutet av undersökningen behandlas problematiken kring

vaneseendet ytterligare.

     Genom sju avsnitt sker en fördjupning av uppsatsens huvudfråga: Kan man som
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konstbetraktare frigöra sig från vaneseende? Hur i så fall?     

     Uppsatsarbetet utgår från konstvetenskaplig, konst- och bildpedagogisk litteratur. Denna

uppsats huvudsyfte är att försöka finna en lösning på problemet; en frigörelse från vaneseendet.

Därför är researcharbetet koncentrerat kring skapande, kreativitet och pedagogik.

     Konst i vid definition behandlas i denna uppsats. Alla sorters skapande och olika sorters

uttryck. Det handlar om att se kreativiteten ur flera vinklar, möta den från fler perspektiv. Det

talas om kännetecknande kreativa karaktärsdrag i böckerna som studeras, egenskaper som känns

viktiga i kreativa sammanhang. Uppsatsen är essäistisk, reflekterande.

     Vill förtydliga att när kategorierna konstnärer, konstpedagoger, betraktare och barn används

som exempel i texten, är det naturligtvis inte meningen att generalisera och dra alla över en kam.

Detta understryks genom att inte dela upp varje kategori i var sitt stycke med var sin rubrik. Den

skapande människan finns överallt. I konstnären, konstpedagogen, betraktaren och barnet.

1.5 Tidigare forskning

Sjklovskij är mer förekommande i litteraturvetenskapliga arbeten. Det kan förstås eftersom hans

uppsats återfinns i Modern litteraturteori Del 1. Även om uppsatsen är publicerad i en

litteraturteoretisk antologi och även om det finns litterära exempel i Sjklovskijs uppsats, är titeln

på hans uppsats Konsten som grepp och det är den vida definitionen av konst som behandlas i

denna C-uppsats. Termen hålls så öppen som möjligt och låses inte in i något fack.

     Bertolt Brecht införde termen 'verfremdung' (främmandegöring), men han var inte först.

Brecht lånade den från Sjklovskij och översatte den till tyska.4

    År 2004 skrev Kim Ekerstad D-uppsatsen Pudelns kärna på Linköpings universitet. En

konstfilosofisk uppsats med reflektioner i John Deweys fotspår. Ekerstads uppsats utgår från den

amerikanske filosofen John Deweys Art as Experience. Den estetiska upplevelsen får en

huvudroll i konstbegreppet, konstens sociala och kommunikativa aspekter betonas, samtidigt som

människans vardagliga upplevelser lyfts fram. Konstverkets estetiska uttryck får, enligt Dewey,

mening endast genom en medskapare. Betraktaren. Denna uppsats är viktig som research. Men

                                                
4 Svenska Dagbladet, Språklig futurist ville bryta vårt vaneseende av Magnus Ljunggren, publicerad 5 maj 2007.
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Ekerstads nyckelord i D-uppsatsen är konstfilosofi, postmodern konst och John Dewey. Denna

uppsats utgår snarare från konstpedagogik, kreativitet och Viktor Sjklovskij.
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2 Undersökning

2.1 Viktor Sjklovskij

Det har skrivits mer om den ryske formalisten Viktor Sjklovskij i litteraturvetenskapen än i

konstvetenskapen och det har över huvud taget skrivits mer om Bertolt Brecht och termen

'verfremdung'.5 Enligt Viktor Sjklovskij finns det en motsättning mellan det poetiska och det

prosaiska språkets lagar. Han försöker hitta svaret i språkformen. Det prosaiska, praktiska och

vanliga språkets strävan är effektivitet och anpassar sig efter redan etablerade uttryck och

formuleringar. Det är "ekonomiskt, lätt, regelmässigt."6 Det är ett språk som vi knappt lägger

märke till eftersom det prosaiska språkets enskilda ord sker med en automatisk och effektiv

avkodning. Allt vi gör som vi vänjer oss vid, sker med automatik i våra kroppar och sinnen.

     Men konsten är annorlunda och vill något annat. Enligt Sjklovskij är diktens språk, det

poetiska, ett annat än det vi dagligen använder för att kommunicera med varandra. Sjklovskij

jämför med japanskt poetiskt språk som innefattar ljud som inte finns i japanskt praktiskt språk.7

Poesin använder språket på ett sätt som bryter mot det vardagliga språkets regler och mot våra

invanda föreställningar av världen. "Det är ju lättare att marschera till musik än utan; men det är

också lättare att gå då man är invecklad i ett livligt samtal, då gåendets akt försvinner ur vårt

medvetande." 8

     Konst vill "återställa förnimmelsen av livet".9 "Bildens uppgift är inte att bringa dess innebörd

närmare vår förståelse utan att skapa en särskild varseblivning av föremålet så att det blir "sett"

och inte bara "igenkänt".10

Effekten som poesin ger upphov till är desautomatiserande och kallas av Sjklovskij för

'ostranenie'; främmandegöring. Via överraskningsmoment bryts vårt vaneseende när vi tar till oss

ett konstverk. Varseblivningen har en fördröjande egenskap. För att åstadkomma pånyttfödelsen

genom främmandegöring, skildrar man företeelserna som om man såg dem för första gången. Ur

en annan vinkel. Det handlar om att bryta illusionen och skärpa åskådarens kritiska

                                                
5 ”Bertolt Brecht” får 1 270 000 googleträffar, ”Viktor Sjklovskij” får 940 googleträffar, hämtat 15 januari 2010.
6 Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Modern litteraturteori Del 1, s 31.
7 Ibid, s 19.
8 Ibid, s 31.
9 Ibid, s 123.
10 Ibid, s 26.
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iakttagelseförmåga. Att tänka själv. Och framför allt; se.

     Konstens främsta grepp är alltså främmandegöringen, som innebär att tillvaron förtydligas.

Verkligheten skapas inför betraktaren och betraktarens ögon. Underbegreppen fördröjningen,

försvårandet och bromsningen är "viktiga komponenter i konstnärens försök att väcka, förbrylla

och skaka om, få oss att "se världen som ny".11

      Filmskaparen Roy Andersson vill göra film som förtydligar tillvaron och skorpan: "Tänk dig

att du varit magsjuk. Första dagen du är frisk dricker du en kopp te och äter en skorpa. Då

upplever du rikedomen hos en skorpa och en kopp te. Precis så fungerar konsten, den rycker oss

ur det automatiserade, får oss att se världen."12

     För att hålla oss levande behöver vi ständigt avautomatisera oss, skärpa våra sinnen för livets

väsentligheter så att vi inte stelnar. Världen blir till framför oss genom ord och bilder och det är

med ord och bilder vi kan förnya den. Åter och åter igen. "Det är inte bara vi som använder

språket som ett verktyg för kommunikation och ett sätt att uttrycka idéer utan språket använder

oss. Språket är den symboliska uppsamlingsplatsen för vår meningsfulla upplevelse av oss själva

och våra medmänniskor historien igenom, och som sådan sträcker det sig efter oss för att gripa

tag i oss i skapandet av en dikt."13

     Konventioner och förenklingar avgränsar och begränsar. "Med tanke på hur svårt människor i

allmänhet har att tänka i nya banor så är det inte lätt att finna nya [...] sätt att skapa avbilder som

inte bygger på gängse konventioner. Det förhåller sig för konstnären på samma sätt som för

lekmannen."14

     Det är naturligtvis viktigt att fråga sig själv vad konst är, men att vilja fångas in med lasso

ligger inte i konstens väsen. Om vi en gång för alla lyckas ha ett entydigt svar på den viktiga

frågan kan man fråga sig vad som händer med konsten. Hur levande är den då? Det är som att

jaga efter såpbubblor. Det låter sig helt enkelt inte göras och det är förmodligen inte meningen.

Konsten är inte given och förutbestämd, den är ständigt skapande och återskapande.

     På frågan vad konst är, svarar Ernst Billgren att det är ett sätt att tänka. "Om man förutsätter

att vi tänker med språket så är konst ett sätt att tänka på saker man inte har något annat språk

                                                
11 Svenska Dagbladet, Språklig futurist ville bryta vårt vaneseende av Magnus Ljunggren, publicerad 5 maj 2007.
12 LO-Tidningen, Roy Andersson av Lennart Lundquist, publicerad 11 augusti 2010.
13 Rollo May, Modet att skapa, s 78.
14 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder, s 133.
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för."15 Det påminner om konstpedagogen Carlo Derkerts syn på saken: "Konst, poesi, musik kan

tala om sånt man inte kan tala om med det logiskt empiriska språket."16

     Eftersom rätt och fel-tänkandet genomsyrar så mycket annat, är det lätt att fastna i det även

när vi betraktar konst. Eller tecknar själva. Vi vill inte göra fel. Vi vill inte att det ska bli fult.

     Problemet är att människor, även om de står framför ett konstverk, lätt kan påverkas av

förutfattade meningar. Förutbestämda åsikter ökar avståndet mellan konstverket och betraktaren.

"De förutfattade meningarna är i otakt med nuet och fördunklar därmed också det förflutna. De

skapar mystik istället för klarhet."17 De stämmer inte med världen som den är och det är därför

betraktaren behöver hålla sig reflekterande och vaken. Det förflutna, i sig själv, ligger ju aldrig

där och väntar på att bli reviderat och justerat.

     "Kulturella mystifikationer av det förflutna för med sig en dubbel förlust. Konstverken blir

mer avlägsna än de behöver vara. Och det förflutna erbjuder oss ett sämre underlag för egen

aktivitet."18 Desautomatiseringen sker inte av sig själv. Det krävs en närvaro och en vilja i den

person som står framför konstverket.

     I Ernst Billgrens bok Vad är konst? ställs frågan hur man upptäcker sina konstkonventioner.

Han svarar att man kan skriva ner dem: "Skriv ner på en lapp vad du tycker är viktigt med konst

så får du automatiskt en lista på de konventioner och påtvingade idéer som du sitter fast i."19

     Konsthistoriens utveckling sker i ett ständigt brott mot invanda konventioner. Den

främmandegörande effekten försvinner således när ett nytt grepp blivit konvention. "Endast

genom att befria poesin från förnuftet, kan vi gjuta nytt liv i det döda språket."20

     Bortse från dina konventioner. Utveckla ditt seende genom att se det du inte förväntar dig att

se. "Att skapa är att låta kaos och ordning byta plats."21

     Viktor Sjklovskij arbetade verkligen "efter sin maxim, han främmandegjorde sina texter,

byggde dem i hög grad på konstgrepp."22 Sjklovskijs egen brevroman Zoo är ett tydligt exempel

på det. Romanen utgår från tjugonio brev som inte handlar om kärlek. Och i förbudet mot att

skriva om kärlek, blir allt han skriver om, metaforer för just kärlek.

                                                
15 Ernst Billgren, Vad är konst?, fråga #117.
16 Jan Bahlenberg, Carlo Derkert Porträtt av en konstvisare, s 284.
17 John Berger, Sätt att se på konst, s 11.
18 Ibid, s 11.
19 Ernst Billgren, Vad är konst?, fråga #60.
20 Svenska Dagbladet, Språklig futurist ville bryta vårt vaneseende av Magnus Ljunggren, publicerad 5 maj 2007.
21 Christer Strömholm, 102 kloka ord, #91.
22 Svenska Dagbladet, Språklig futurist ville bryta vårt vaneseende av Magnus Ljunggren, publicerad 5 maj 2007.
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Att vara seende handlar om någonting annat än enbart ett optiskt fenomen. Jag lärde känna en

tant som inte längre hade synen i behåll. Men hennes fysiska blindhet var inget hinder, hon var

seende inför konsten, hon kunde ta den till sig och gjorde den till sin egen konstupplevelse. Att

vara seende betyder att 'genomskåda', 'se igenom och bortom'.23

     Skulptören Sivert Lindbloms text Live Show är med i antologin Konstnären som kommentator.

"Låt oss lära oss att se och jag menar då även den form vars innehåll är [...] det okända."24

     Lindblom skriver att optimismen finns i viljan att se allt.25 Men han besväras av att det finns

en prägling till konstens form och metoder. Han besväras av att man inte låter sig beröras, att

konsten är ofarlig och hänger på sin krok och gör nytta för försäljningen. Konsten vill något mer.

     Faran ligger i att vi lätt faller offer för en rådande "formmagi som visserligen är bekväm, men

ödesdigert falsk."26 Avsikten väljer bildmetod och som konstnär gäller det att finna den metod

som ger avsikten den bästa hjälpen. Här står valet mellan verklighetens alla uttryck;

"språkformer, bildmetoder, material och tekniker."27

     Så avslutar han texten med raderna: "Du måste se med dina ögon. Ta del om du vill delta i ett

deltagande där ögat och medvetandet renas och tränas till att skarpare kunna iaktta den verklighet

som måste bearbetas."28

     Lindbloms text följs av konstnären Ulrik Samuelsons text The Live Show must go on. Han

skriver att konsten och livet inte är sammanblandade utan sammanflätade. "Om konsten ska

överleva. Och om livet ska det."29

     Samuelson menar att ett konstverk, precis som en vind, alltid vill oss något och att konstverket

kan användas som ett instrument för försoning mellan människa och natur. Konstverket kan ses

som "ett verkande moment i arbetet för att skapa en framtid med mänskliga förtecken”.30 För att

väcka konstens djupa demokrati till liv, krävs "en i grunden förändrad syn på vad konst är eller

kunde vara d v s att återupprätta den som handling."31

     Att leva med och i en tradition. Känna till konstens sfär med dess regler, schabloner,

                                                
23 The Live Show must go on av Ulrik Samuelson ur Bo Nilssons Konstnären som kommentator s 174.
24 Live Show av Sivert Lindblom ur Bo Nilssons Konstnären som kommentator, s 163.
25 Ibid.
26 Ibid, s 165.
27 Ibid, s 164.
28 Ibid, s 165.
29 The Live Show must go on av Ulrik Samuelson ur Bo Nilssons Konstnären som kommentator, s 168.
30 Ibid, s 170.
31 Ibid.
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konventioner och historia för att kunna skapa nytt. Kanske är det just här många ger upp. Man har

inte pluggat in akademiska konstpoäng, känner sig inte förberedd, snarare rädd. Rädd för att göra

fel, tänka fel, säga fel saker. Men konstens anspråk är väl knappast att vända sig till den lilla

grupp människor som redan kan sin konsthistoria och med "kunskaper och uppövade sinnen [...]

förmår genomborra detta stålhårda hölje av konsumtionsvanvett."32

     Det omöjligas konst heter en essä publicerad i Dagens Nyheter om Katarina Frostensons

författarskap. Hur ska man kunna tala om det obestämbara utan att språket förlorar sin

motsägelsefullhet. Litteraturvetaren Carin Franzén skriver att "det poetiska språkets egen

motsägelsefulla logik behövs mer än någonsin i en värld av snabba beslut och formuleringar för

dagen."33 Frostenson fokuserar "på poesins språkliga egenart".34

     Att erkänna sig till det omöjligas konst. Sjklovskij hävdar att livet förtärs "utan konstens

förmåga att bryta den automatik som alltid infinner sig i den sociala gemenskapens "praktiska"

språk".35

     Frostenson försöker i sitt författarskap motverka språkets automatisering genom olika poetiska

grepp. Det "intima rummet är på god väg att upplösas i det offentliga"36 och det massmediala

språket breder ut sig: "Det är ett språk som lyser av sin frånvaro av det andra, det vaga, det

tvetydiga, det mörka. Ett blankt språk. Ett språk utan skugga."37 Hos Frostenson finner man ett

"poetiskt motspråk [...] allt annat än världsfrånvänt". Hon "öppnar dikten mot den värld som döljs

av samhällets praktiska språk."38 Det poetiska språket möjliggör förvandling, håller "vaga världar

vid liv i en alldeles för tydlig tid"39 och öppnar paradoxalt upp för "ohördheten".40 Frostensons

dikter "öppnar sig mot landskapet, platsen, den andre."41

     Det är en paradox att formulera det vaga och obestämbara utan att det blir för bestämt och

definierat, men kanske är det just i paradoxen konsten skapas.

                                                
32 The Live Show must go on av Ulrik Samuelson ur Bo Nilssons Konstnären som kommentator, s 174.
33 Dagens Nyheter, Det omöjligas konst av Carin Franzén, publicerad 4 maj 2007.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
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2.2 Intervjuresultat

1. Behöver man ha någon förkunskap för att ta konsten till sig eller handlar det snarare om

att uppleva konst?

Ernst Billgren: Man behöver ingen, konst är frivilligt, men ska man läsa en bok på turkiska är

det bra att kunna det språket annars blir det tråkigt.

Thomas Kjellgren: Hur vi ser och närmar oss konsten påverkas av vad vi vet, av vad vi tycker

och tror. Kunskap är naturligtvis både önskvärd och nödvändig men allting handlar om hur man

använder sig av denna kunskap. Betraktaren förhåller sig ju samtidigt, precis som konstnären, till

en tradition (till både personliga och allmängiltiga visuella koder) och till det nya, skapade

uttrycket. Konsten är inte bara tolkningar av det verkliga och tänkta utan är också påtagliga och

oberäkneliga spår, fragment av vår föränderliga tid. Jag brukar hänvisa till Paul Klee som säger

”Konsten återger inte det synliga, den synliggör”. Liknande synsätt har John Berger när han i sina

böcker Ways of seeing och About looking pekar på olika sätt att se på världen och de visuella

uttrycksformerna.

     Stundtals är förkunskap direkt fördjupande. Tag t ex Piet Mondrians konstnärskap. För den

som endast betraktar de sena abstrakta verken består upplevelsefältet av färgmässigt konkreta och

avgränsade ytor, linjer och fält. Har man i stället sett hans tidigaste målningar upplever man

realistiskt återgivna landskap och trädstudier. Får man möjlighet att följa utvecklingen i

Mondrians trädstudier, får man också se hur han gradvis reducerar och omvandlar de realistiska

grenverken och stammarna till att alltmer bli linjer, mönster och former. Utifrån detta är det lätt

att se konsten som den process den är. En konkret, abstrakt bildvärld har även den sin första

utgångspunkt i en realistisk iakttagelse av verkligheten.

Emelie Ånskog: När man lyssnar på musik går man sällan in för att försöka förstå låten, man

låter sig istället uppleva musiken och fyllas av den. Vi känner att vi gillar det, inte för att vi

nödvändigtvis vet hela historien bakom musikstycket. Vi behöver inte förstå musikens hela

sammanhang, behöver inte pricka in den i rätt tidsepok i musikhistorien. Problemet är att man
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ofta närmar sig konst på ett annat sätt. Man vill begripa. Man vill veta vad konstverket betyder.

     Kanske har vi blivit inlärda att vi behöver veta vad det är för stil och -ism och kontext. Bristen

på den sortens kunskap gör att många kan känna sig borta och och utanför och utan upplevelse

om man inte känner till konstnärens bakgrund och kan sätta in konsten i "rätt" sammanhang. Vi

vill veta vad konstnären menar och känner oss utanför när vi inte fattar. Men man behöver inte ha

läst musikhistoria för att ta till sig musik. På samma sätt som vi lyssnar till musiken, behöver

konstupplevelsen gå rätt in i hjärtat via känslorna främst, inte förnuftet. Att ha en direkt tillgång

till konsten, göra den till sin genom upplevelsen, genom att vara i konstverket på samma sätt som

vi upplever en riktigt bra låt. Låta konstverket fylla oss. Släppa de spärrar som hindrar oss från att

ta emot. Då kan vi bli lika berörda av konst som vi blir av musik.

     Under tidigare epoker har man ofta behövt en högre bildning för att få grepp om ett konstverk

och förstå symboliken o s v. Men att säga att dagens konst är elitistisk och att vi själva inte kan

spegla oss i den, låter snarare som en ursäkt än en förklaring. Den samtida konsten är ju så vid.

Konsten idag kan se ut hur som helst och handla om vad som helst. Alla personer, alla betraktare

har sin unika ingång och bör också använda sig av den. Då får man fler intressanta svar om vad

konsten handlar om.

     Vad menar man förresten med förkunskaper? Den lovordade poeten och f d ishockeyspelaren

Tom Malmquist gav ut sin diktsamling Sudden death för några år sedan. Antagligen uppskattar

man honom lite extra om man har förkunskaper. Men kanske snarare från hockeyrinken än från

skolbänken.

     Oavsett om man har förkunskaper eller ej, kan man inte komma ifrån att man behöver uppleva

konsten för att kunna ta den till sig. Ett möte som blir levande för att man är närvarande. Det

spelar ingen roll om du är professor i konstvetenskap och väl förtrogen med traditionell

kulturhistoria. Är du stängd så är du stängd.

     Kunnande är en sorts uppmärksamhet. I kroppen finns våra upplevelser samlade, våra

erfarenheter och vår kunskap. Det handlar om att lära genom att göra, att lära sig blicken och

språket. Det kroppsliga varandet och den kroppsliga erfarenheten är mycket viktig: "kroppen är

vår öppenhet mot världen." 42 Att kanske använda kroppen som ett enda stort sinnesorgan.

                                                
42 Bengt Molander, Kunskap i handling, s 28.
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2. Kan förkunskap och förförståelse hindra vår konstupplevelse? I så fall; på vilket sätt?

E B: Nej, däremot blir man mer kräsen ju mer man ser och många konstvana gillar ingenting.

T K: Hela tiden måste både konstnären och betraktaren hålla ett perspektiv öppet där man räknar

med de skapande tillfälligheterna, slumpen, de upptäckta objektens nya laddningar och ett möte

mellan minne och vision där det kan framkallas sådant som vi inte tidigare har sett. Konstnärer

säger ofta att det måste finnas en dimension av ovisshet och överraskning inbyggd i ett verk för

att det skall bli intressant och tidlöst. Även för upphovsmannen måste där alltså finnas en

upplevelse som han/hon inte kan kontrollera med sin förvärvade kunskap. För att möta många av

vår samtids idébaserade verk krävs en uppsättning av kunskapsmodeller och referenssystem. En

avsaknad av sådan förkunskap innebär att många verk riskerar att blir ”hängande i luften” för en

ovan betraktare.

     Utifrån konstnärens synvinkel kan man se föreningen av kunskap och upplevelse som Alberto

Giacometti gör, när han säger: ”Jag famlar i tomheten och söker den vita osynliga tråden av

vibrerande hänförelse, från vilken fakta och drömmar frigör sig som sorlet av en bäck över små,

ädla och levande stenar”.

     Giacometti sammanfattar också den konstnärliga processen – vilket även borde gälla för

betraktarens upplevelsefält : ”… och man fortsätter, väl medveten om att ju mer man närmar sig

”saken” desto mer avlägsnar den sig. Distansen mellan mig och min modell verkar ständigt öka.

Ju mer jag närmar mig föremålet desto mer avlägsnar det sig. Det är ett sökande utan slut.”

E Å: Vi är beroende av tidigare erfarenheter och outtalade bildkoder. Vi har ett seende som aldrig

är helt naivt, aldrig helt fläckfritt. Antagligen är det bortkastad tid att försöka frigöra sig från det

man tidigare varit med om. Förmodligen är det bättre att använda sig av sin bakgrund i sitt

nytänkande. Känna ett sammanhang i livet och ta vara på kunskapen, de erfarenheter man redan

har och skapa något nytt utifrån det.

     Kanske handlar det om att veta vem man är för att inte svaja och tappa fästet. Veta de svaga

punkterna och de starka sidorna hos sig själv för att kunna bli utmanad och fortsätta utvecklas.

Kunna kartan för att hitta skatten. Eller att ha kontroll för att, i lagom dos, kunna tappa den.
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Inte bli bekväm i sitt tänkande. Inte ta kognitiva genvägar utan fortsätta vara nyfiken och vara

öppen för det okända, ta en omväg ibland för att finna nya stigar. ("Det finns mitt i skogen en

oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse"43)

Vara uppmärksam och iakttagande för att finna nya idéer och lösningar. Hålla sig vaken,

intresserad och lyssnande. Om vi är närvarande upplevelsemässigt och engagerade känslomässigt

är vi mottagliga för inlevelser och upplevelser. Att ha förmågan att fånga intryck och försöka

gestalta det i sin egen skapelseprocess.

     Den amerikanske psykologen och filosofen Rollo May anser att vi undervärderar fantasin i vår

tid. Han menar att vi är fästa vid objektiva fakta och vetenskap och att vi ser konsten och fantasin

som livets glasyr och inte som den egentliga näringen. Vår logik driver oss till anpassning och det

kan avskärma vår inlevelseförmåga, förhindra våra möjligheter till förståelse.44

     Det är viktigt att ställa sig frågan vad konst är och vad det inte är, om man bara inte hakar upp

sig på olikheter, hänger upp sig på petitesser så att man inte kommer vidare i diskussionen. Det är

viktigt att man tänker efter och reflekterar, så att man undviker att väldigt lätt komma fram till

tveklösa svar. Det är viktigt med diskussioner. Att man lyssnar till flera personers definitioner

och att man ställer frågan till sig själv, även om man inte kan komma med ett statiskt svar.

Kanske just därför.

     Konst som i sin form är organisk och hal, svår att fånga in, behöver förmodligen lika

svårfångade svar. Annars är den inte längre levande.

     När vi sätter ett likhetstecken mellan estetik och konst uppstår en krock, om vi med 'estetik'

menar vetenskapen om det sköna.45 Vad händer med dialogen och kommunikationen mellan

konst och betraktare om ögonen enbart är öppna för det som är vackert och skönt? Vad händer

med den konst som vill få oss att uppmärksamma allt annat än det som är vackert och skönt?

     Konstupplevelsen tenderar att begränsas. Man begränsar även sig själv genom den begränsade

varseblivningen. Om vi å andra sidan utvidgar betydelsen förminskar vi missförstånden. Estetik

innebär inte bara läran om det sköna och det vackra. Ordet kommer från grekiskans 'aisthesis'

som betyder förnimmelse, varseblivning.46 Om vi använder termen 'estetik' i betydelsen läran om

förnimmandet och läran om det sinnliga, inbegriper det även dagens konst och morgondagens
                                                
43 Glänta ur Tomas Tranströmers Dikter 1954-1989, s. 138
44 Rollo May, Modet att skapa, s 114.
45 'estetik' ur Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, s 175.
46 'Estetik' ur Wikipedia.
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konst eftersom ordet 'förnimmelse' betyder föreställning, sinnesintryck, uppfattning, känsla,

varseblivande, föraning, perception.47 Vi behöver inte sluta använda oss av estetikbegreppet, om

'estetik' innebär att vi stimulerar alla sinnen när vi betraktar konst.

I Svensk konst nu står det att konsten för länge sedan "slutade se sig själv som förmedlare av

sköna färgharmonier och kompositioner".48 Men det behöver inte betyda att konsten har lämnat

det estetiska fältet. Det är en definitionsfråga. Termen 'estetik' behöver återgå till sin

grundbetydelse. Inte bara innebära en strävan efter det sköna.

     Så länge den föråldrade estetikbenämningen dröjer sig kvar, är det många konstverk som i

människors tycke inte räknas som konst. Därför finns det ingen anledning att konstbetraktare

dröjer sig kvar i en föråldrad betydelse. Det är även ett problem att ordet 'upplevelse' oftast har en

positiv klang. "Det bör framhållas att en upplevelse inte alltid behöver vara positiv, även om vi i

allmänhet underförstår att den är det när vi använder ordet."49 Man kan tänka sig att även

begreppet 'konstupplevelse' sorteras in i facket positiv, och vad händer då med alla

konstupplevelser som inte har en eskapistisk skönhet som huvudändamål och är allt annat än

esteticerande muzak? Hur tar vi emot konsten som vill skaka om och få oss att tänka nytt, som

vill öppna ögonen för verkligheten?

3. Vad gör automatiseringen (vaneseendet) med vårt sätt att se konst? 

E B: Det är det automatiska tyckandet som förstör upplevelsen, inte vaneseendet. När man väl

tycker något är det svårt att ändra sig, typ att AIK är bästa laget, men med ett olåst sinne kan man

överraska sig själv även med saker man sett ofta. Tyckandet blir lätt automatiskt då man inte

orkar fråga sig själv om man inte borde hålla på något annat lag i år.

T K: De allra flesta som närmar sig konstens tradition och de nya uttrycken söker främst en

bekräftelse på sådant som man redan tidigare har sett, vet eller känner. Ett sätt att se som utgår

ifrån behovet av att stärka den egna identiteten, närvaron och kunskapen. Betraktandet blir ett sätt

att befästa hållbarheten i sin egen världsbild och de visuella upplevelsefälten.

                                                
47 'förnimmelse' ur Stora Synonymordboken, s 260.
48 Sophie Allgårdh & Estelle af Malmborg, Svensk konst nu, s 16.
49 Bengt Lärkner, Konst i kontext, s 28.
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Ifrågasätter vi inte vårt sätt att se på världen, vardagen och samtidens uttryck så riskerar vi att

missuppfatta tillvaron och tidens rörelser. Det som vi tror oss se (och vill se) blir viktigare än det

som vi verkligen ser. Den bekräftande blicken är stillastående, den nöjer sig med att återupptäcka

det redan upptäckta, framkalla det redan sedda. Den sökande och fria blicken är rörelse, den

prövar ständigt nya vinklar och perspektiv, söker nya relationer och ovissheter.

     Ser man 1900-talets konst i backspegeln så kan den förenklande sammanfattas som ”en

seendets revolution”. Den skapande uppgiften blev att visa verkligheten (eller upplevelsen av

verkligheten) från många håll samtidigt. Att befria människan från de hjälteupphöjda idealen och

att öppna slussarna in mot det undermedvetnas strömmar. Bildvärldar utanför alla sociala och

estetiska kontrollsystem lyftes fram och presenterades.

     En stor del av villrådigheten i mötet med samtidens konst är att denna ofta iscensätts och

presenteras på platser dit åskådaren inte automatiskt söker sig. Konsten finns helt enkelt inte där

åskådaren förväntar sig att den skall finnas. Publiken förväntar sig vanligtvis att möta konsten på

etablerade "visningsplatser", som konstmuseer, konsthallar och gallerier. När de då i stället möter

verk som platsspecifikt tillkommit i - och för- andra typer av platser (parker, industrilokaler,

kyrkor etc) och utförda i andra genrer än de traditionella (som rörlig bild, konceptuella

installationer, artists books, land-art m fl) ställs helt andra, och nya, krav på sammanhang och

referenser för betraktaren. I det glapp som uppstår mellan tillkomsten av verket och tillägnandet

av det, ställer publiken krav på att förstå såväl sammanhanget som verkets idémässiga räckvidd.

E Å: Automatiseringen gör att vi helt enkelt inte ser konsten. Vi saknar förmågan att ta emot den

eftersom vi har stängt oss. Bildligt sett är våra ögon inte öppna för det vi behöver se. Vi har en

skygglappssyn när vi tycker att vi inte längre har någonting mer att lära oss. Är inte dörrar

stängda om vi inte längre låter oss utmanas och utvecklas? Drabbas vi inte av leda om allt är

givet och vi känner att vi redan vet hur saker funkar?

     "I konsten finns det visserligen en "order", men inte en enda kolonn i det grekiska templet

lyder till punkt och pricka denna order; och den konstnärliga rytmen utgörs av den prosaiska

rytmen – fast kränkt, störd."50 Dikten Hack är ur författaren och dramatikern Werner

Aspenströms bok Jordvagga - Himmelstak:

                                                
50 Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Modern litteraturteori Del 1, s 31.
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Ingenstans går det underligare till

än i världen.

Sällan jämn gång, sällan ostörd musik.

Hack.

Sällan vandring från klarhet till klarhet.

Ofta:

Hackande tänder, flackande ögon

mellan horisont och backspegel.

[...]

Almanackan förutsade inte

alla förmörkelser.

Ofta gick solen ned

medan vi beundrade solnedgången.

Ofta började huset brinna

medan vi diskuterade försäkringen.

Såpbubblan sprack

på väg till de sju färgernas museum.

[...]51

Är det inte så att vi är vårt eget största hinder med alla våra planeringar, måsten och borden?

     Dramatikern Eugéne Ionesco är tillsammans med Beckett en av de främsta absurdisterna.

Surrealistiska element blandas med det vardagliga i hans pjäser "för att ge en oroande effekt,

vilket ofta lyckas."52 "Då jag en underbar morgon vaknar, lika mycket ur min nattliga som ur

vanans mentala sömn, och plötsligt blir medveten om min existens och den universella närvaron,

förefaller allt mig sällsamt och samtidigt välkänt."53

4. Varför vill många människor begripa konst?

E B: Obegripligt, konst är inga rebusar. Själv har jag aldrig förstått ett träd, men jag kan ändå

uppskatta ett. 

                                                
51 Werner Aspenström, Jordvagga – Himmelstak, s 49.
52 'Eugéne Ionesco' ur Wikipedia.
53 Werner Aspenström, Jordvagga – Himmelstak, s 82.
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T K: En av de vanligaste frågor som vi på samtidens konstinstitutioner får av våra besökare är

”Vad föreställer detta?”. En fråga som i samma stund överlämnar betraktarens eget seende till en

förklarande vägledare och auktoritet. Frågan innebär också en tro på att det alltid måste finnas en

giltig förklaring på ett ofta mångdimensionellt och sammansatt uttryck. Som om konsten är en

gåta som man måste finna den slutgiltiga lösningen på. Eftersom all konst skapas i en socialt och

tidsmässigt utvecklande process, så är det egentligen omöjligt att tro att några entydiga

förklaringar kan belysa konstens strävan att arbeta sig vidare ut i ”det utvidgade rummet”.

     En intressant och utbredd missuppfattning är den som utgår ifrån att konstnären försöker lura

betraktaren. Som om konstens uppgift mer är att mystifiera än att utvidga och fördjupa. Detta

förhållningssätt upplever man ofta vad gäller konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet.

När det i det välkända och kontrollerade stadsrummet plötsligt förs in nya och överraskande

element och objekt reagerar människan med starka och avvisande, inte sällan aggressiva, uttryck.

Ofta har man även klara åsikter om vad konst skall vara utifrån perspektivet att ”detta är i alla fall

inte konst”.

E Å: Loris Malaguzzi, inspiratören bakom Reggio Emilia-pedagogiken, ansåg att många barn blir

passiva och fylls som tomma plastpåsar av andras kunskapsinnehåll. "Över huvud taget ska man

inte lära barn sådant som de kan lära sig själva."54

     Vi lever i ett samhälle där mycket går ut på att veta och begripa, även om det i sig kan vara

ganska skenbara begripligheter. Många vill hellre låtsas att de vet, än att öppet berätta att de inte

har en endaste aning. Man är uppfostrad till att dra slutsatser, logiken värderas högt. Vi vill räkna

ut saker, dra linjer mellan punkt A och punkt B. Förenkla för att kunna ta det till oss.

Rationalisera. Men man kan inte rista logiska slutsatser i sten när det kommer till konst. Inga

matematiska uträkningar. "Det som styrde penseln var inte jaget, det var inte ingivelse, men det

saknade helt mening för mig, samtidigt som jag jobbar är jag också en iakttagare, jag kan inte

blunda utan det som då tittade fann det avsiktslöst, totalt i protest. Negerade fullständigt det jag

tidigare gjort. Nu efter en månad ser jag en mening."55

     Fotografen Diane Arbus uttrycker sig så här: "I would never choose a subject for what it
                                                
54 Karin Wallin, Reggio Emilia och de hundra språken, s 126.
55 Citat av elis ernst eriksson ur Teddy Hultbergs elis ernst eriksson 100 år av åtlydnader, s 70.
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means to me. I choose a subject and then what I feel about it, what it means, begins to unfold."56

Konsten i sitt väsen går inte ut på en enda slutgiltig lösning. Man är ett hinder för sig själv och sin

egen konstupplevelse när man försöker fånga in konsten i begrepp och förstånd. Det blir en

prestationsångest som förhindrar betraktaren att uppleva, känna in och öppna sig för att bara

kunna ta emot. Det som är långt viktigare än att försöka begripa, är att själv ha tänkt, känt in och

reagerat. Vad händer förresten med konsten när vi begriper den?

     Svenska Dagbladets kolumnist Malena Janson skriver i tidningen efter att, tillsammans med

ett sällskap, ha varit på dockoperaföreställningen Gossen och kärleken till tre apelsiner. "Vi har

sett samma opera men har varsin upplevelse av den, tre olika tolkningar, tre minnen som kommer

att leva vidare i tre olika kroppar och sinnen."57 Malena Janson har råkat sätta sig framför en

kvinna som föreställningen igenom förklarar för sitt barn vad som sker på scen. Och Janson

frågar sig själv om konsten är till för att begripas. Alla har sin egen läsning av verket oavsett

mängden akademiska poäng. Det är viktigt att ett verk får behålla sin öppenhet och sin

ambivalens. Men när det gäller barnkultur är vi "så ivriga att hjälpa barnens förståelse på traven,

täppa till alla luckor, räta ut alla frågetecken. Kvar blir en sluten text, en berättelse att tugga och

svälja".58 Moderna Museets intendent och museipedagog Maria Taube, berättar att barnens

favoritkonstverk är de abstrakta bilderna - verk som väcker frågor. "Det är nog viktigare att vi

vuxna förstår barnens behov av att ha sin konstupplevelse i fred än att barnen förstår vad konsten

betyder."59 Njutning har inte med begriplighet att göra.

5. Kan man frigöra sig från vaneseendet? I så fall; hur?

E B: Låta tanken styra över känslan. T.ex. se saker man inte skulle vilja se.

T K: Konstens viktigaste uppgift är kanske att göra oss mer seende. Att utvidga vårt bildrum och

frigöra oss från det begränsade seendet. Den belgiske surrealistiske konstnären Magritte är här en

viktig och inspirerande vägvisare. Men jag tror att man skall försöka undvika att tolka hans bilder

alltför symboliskt eller att fastna i den gåtfulla utstrålningen från målningarna.  Själv menade han

                                                
56 Patricia Bosworth, Diane Arbus, s 304.
57 Svenska Dagbladet, Konst måste inte alltid begripas av Malena Janson, publicerad 23 mars 2010.
58 Ibid.
59 Ibid.
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att hans bilder skall uppfattas som ”materiella tecken på tankens frihet”.

     I en målning från 1955, Les Promenades d´Euclide ser vi ett fönster och framför detta fönster

ett staffli med en målning som visar en stad med en väg inåt i perspektivet, hus och ett spetsigt

torn. Det kan vara så att det som är målat på duken exakt överensstämmer med den del av

stadslandskapet som duken döljer. Men det kan också vara så att när målningen tas bort från

stafflit så visas ett helt annat landskap än det avbildade. Denna dubbelhet – möjligheter till

oväntade och annorlunda synupplevelser – är ett effektivt sätt att upphäva det entydigas tyranni,

förenklingarnas världsbilder. I Magrittes bilder hyllas mångfalden, öppenheten, och här erbjuds

ögonöppnande upptäcktsfärder i såväl det synliga som i det tidigare osedda.

     Magritte är dessutom intressant i det här perspektivet eftersom hans konst representerar det

som de flesta betraktare förväntar sig av de visuella uttrycken: likhet, att den skall återge en yttre

verklighet och den avbildar bestämda händelser och miljöer och skapar en gripbar, utvecklande

berättelse.

     I sin berömda målning av tobakspipan med texten Ceci n´est pas une pipe låter han dessutom

två olika språknivåer (det visuella och verbala) upphäva varandra. Det är ju ingen faktisk pipa vi

betraktar utan bilden (föreställningen) av en pipa. De visuella associationsfält som knyts till

begreppet ”pipa” avskalas sin betydelsebärande laddning genom Magrittes iscensatta dubbelhet.

Skulle man ge en grupp med, säg tjugo människor, uppgiften att gestalta en pipa skulle du få

tjugo olika bilder av en pipa att förhålla dig till.

E Å: Man är inte mottaglig för sinnesintrycken om man är ett hinder för sig själv och sin egen

förmåga. Om osäkra tankar står i vägen för ens egen kreativitet, behöver man nog sänka

prestationsnivån. Inte ha för höga krav, inte behöva känna sig duktig. Genom att våga göra

misstag och ha tålamod, kanske man till och med kommer fram till lösningar som man annars

aldrig skulle snubbla på. May säger att man är flexibel och öppen för nya sanningar om man har

mod att tro och samtidigt erkänna sina tvivel.60

     Uppsatsen Om poesi i sak publicerades 1839 och är skriven av författaren Carl Jonas Love

Almqvist. Han inleder uppsatsen med att skriva om samhällets pånyttfödelse och menar att en

återupplevelse av samhällets innersta nerv fordrar att allt annat också föds på nytt. Inte bara

                                                
60 Rollo May, Modet att skapa, s 18.
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samhällsbyggnaden, inte bara ytliga formförbättringar, utan politik, religion, konst, poesi. Allt

som intresserar människan. "Restauration af poesien! skall man ropa"61, skriver han och fortsätter

att vi måste veta betydelsen av en restauration, en pånyttfödelse. Annars är det bara skrik. Det

måste betyda något, det måste finnas en mening med det. Och Almqvist skriver "Hvad är äran af

att ega ett namn i poesien, emot lyckan att hafva poesi i poesien?"62 Han uppmanar till samtal för

att "kanske vinna ett litet uppslag till den stora frågans lösning."63

    Njurläkaren Astrid Seeberger menar att konst och litteratur skärper vår iakttagelseförmåga,

den hjälper oss att bevara empatin och att se och höra varandra som de människor vi är. ”Det

handlar om att lyssna utan att döma, lägga bort egna fördomar. Om man kan förmedla den

känslan faller alla masker. […] Syftet är att ge inspiration, kraft och att öppna nya tankebanor.

Man måste vara intensivt närvarande, och det kan man bara vara när man är nyfiken. Det är en

sorts religiös känsla, tycker jag."64

     Det måste handla om att ta vara på intrycken genom att inte sluta sig, genom att inte vara rädd.

Göra något gott utav dem genom att ha ett mål och en överblick. Att gå utanför gamla schabloner

och frigöra nya sätt att se. Oavsett vad det är vi skapar, oavsett vad det är som kommer ut från

hjärtat ner till handen.

     Konstpedagogen Carlo Derkert drog in publiken i sina samtal om konsten, han ville inspirera

betraktarna till att nyttja samlingarna och till att själv skapa:

om man går på ett museum, så ska man veta att det som hänger på väggarna inte är något gudomligt givet. Det är

gjort av människor i ett material, för att berätta någonting, för att symbolisera någonting. Bilderna är ett minne av

vårt liv och vår historia, och det är någonting som varje människa [...] måste förstå, att det är en möjlighet som hon

själv har. [...] varje människa har en möjlighet att använda sitt språk på olika vis, men också bildspråket för att skapa

sig ett minne av sin historia, av sin situation. Det är en komplettering till museet [...] detta att man själv skulle kunna

göra en bild.65

May menar att vi uttrycker vårt vara genom att skapa och att skapandet är en nödvändig följd av

                                                
61 Om poesi i sak av Carl Jonas Love Almquist ur Per Erik Ljungs & Anders Mortensens Texter i poetik, s 181.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Dagens Nyheter, Det goda samtalet är bästa medicinen av Astrid Johansson, publicerad 10 januari 2011.
65 Anna Lena Lindberg, Konstpedagogikens dilemma, s 273.
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att vara till.66 Vad händer med oss om vi slutar att skapa och inte längre känner oss nyfikna på

livet?

     Det är den bestämda intuitiva intentionen som leder skissprocessen framåt, inte den medvetna

viljan att prestera något klart angett. Att verkliggöra sin vaga vision och bibehålla fokuseringen

som leder till en känslomässigt laddad, koncentrerad och riktad handling. Fånga något som man

inte kan definiera vad det är, förrän man har funnit det. "Man vet initialt att man brottas med

problem, men inte vad dessa problem exakt är och hur de kan formuleras." 67 Att kanske inte veta

vad man vill, men veta att man vill.

     Vi använder oss av olika uttrycksformer för att förstå oss själva och vår tillvaro. Nyfikenheten

och närvaron är betydelsefull för vår drivkraft. Enligt den amerikanske filosofen Nelson

Goodman, är det nyfikenheten som driver människan att ägna sig åt konst. "Begäret att förstå och

att undersöka samt ruset av lycka när de olika beståndsdelarna i erfarenheten plötsligt går

samman till en helhet påminner om det totala engagemang och den lycka barn ibland upplever i

leken."68

Kanske handlar det om att inte förråda sig själv. Att verkligen lyssna till vad man behöver. Att

uttrycka sig och sina egna ursprungliga idéer. Inte bara känna alla känslor, drömma alla drömmar

och tänka alla tankar på insidan utan släppa fram dem i ljuset.

     Den kreativa processen börjar inifrån och då är det viktigt att kunna reflektera över vad man

gör och varför man skapar. Hur man har gått tillväga och vad man har lärt sig under vägen. Att,

som filosofen Friedrich Nietzsche uttrycker det; lära sig tänka med kroppen.69 Att lära genom att

göra, vara uppmärksam och ta till sig sitt lärande.

     Reflektion i handling, men även i ro. Sinneslugn är nödvändigt för att kunna lyssna till sitt

innersta och göra plats för ny inspiration, nya idéer och intryck. Frisk luft åt själen. Det får inte

underskattas, för då störtar vi iväg utan att känna efter, utan att ha med vårt hjärta i det vi skapar.

Att inte förbise det som sker i det till synes tysta. I väntan och i vila.

     När det handlar om att hålla sig skapande och kreativ, kan man säkert behålla lusten genom

fantasin, empatin och inlevelseförmågan. Man kan bearbeta livet genom sitt skapande och ta vara

på det sällsynta utrymmet för livsbearbetningar i konsten. Här kan man vara inspirerad eller

                                                
66 Rollo May, Modet att skapa, s 8.
67 Pirjo Birgerstam, Skapande handling, s 42.
68 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 83.
69 Rollo May, Modet att skapa, s 12.
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skapa tills man känner sig inspirerad, vara modig, ha en stark självkännedom eller åtminstone

lära känna sig själv på nytt och gång på gång i skapandet. Vara nyfiken och närvarande, ha

tålamod och vara öppen, uppmärksam och reflekterande. Kanske är det så att barnen och

konstnärer är våra bästa lärare.

     Mycket är betonat på den egna viljan. Viljan att fortsätta utveckla sin kreativa förmåga och

vara omvärldsnyfiken som ett barn. Inte bli bekväm och stagnera utan att använda ett kritiskt

tänkande, hålla sig ifrågasättande till samtiden, samhället, till allt runt omkring och använda sig

av det i sitt skapande. Det handlar om att ha förmågan att hitta på nya saker, inte vara rädd för att

göra bort sig, vara viss om att det inte finns några rätt eller fel i skapandet. Att använda sig av

idéerna, infallen, tankelekarna och känna att det inte finns några gränser.

     Vi kan fortsätta förundras över oss själva, över vårt skapande, känna tillit till vår egen

förmåga. Behålla kreativiteten och ha modet att följa med på den överraskande vägen. Tillåta sig.

Låta det ske. Fortsätta fortsätta och våga våga. "Skönhet, poesi och allt det intagande, som möter

oss från hvarje skärt och hemlighetsfullt väsende - detta omger oss i allt, hvart vi vända oss, så

snart vi se sakerna som barn eller som artister."70 Det påminner om navajoindianerna som säger:

"Skönhet framför dig och bakom dig, ovanför och under dig, skönhet på din högra och vänstra

sida."71 Almqvist fortsätter med sina radikala ord, inga visor: "Det triviala, dåskiga och ledsamma

ligger aldrig i något ämne sjelf: det är betraktarens fel. Icke en enda sten vid vägen är trivial,

ingen stuga lumpen, och intet förhållande opoetiskt, det vare hvilket som helst, högt eller lågt;

men den oomvände och syndige ser ingenting med oskuldsblickar; [...] finner [...] intet nöje eller

vederqvickelse i ren konst."72  Elitism eller en ögonöppnare. Almqvist uppmanar oss att glömma

de vanliga föreställningarna och istället försjunka i Guds verk: "detta skall hela eder själ, och

ljufva varelser skola afslöja trädgårdar för edra ögon, hvarthelst I gån."73 Betraktaren som

medskapare.

6. Vad har konstnären för ansvar?

E B: Att följa lagen som alla andra.

                                                
70 Om poesi i sak av Carl Jonas Love Almquist ur Per Erik Ljungs & Anders Mortensens Texter i poetik, s 185.
71 Dagens Nyheter, söndag 14 november 2010, Anna Bodin, DN Söndag, s 13.
72 Om poesi i sak av Carl Jonas Love Almquist ur Per Erik Ljungs & Anders Mortensens Texter i poetik, s 185.
73 Ibid.
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T K: Konstnärens enda ansvar är att fortsätta skapa verk som bärs av såväl tankens som seendets

frihet. Att skapa personliga och tydliga berättelser med allmängiltig räckvidd som inrymmer det

mångdimensionella och som har öppningar ut mot olika associationsfält. Visuella uttryck som

framkallas i de sociala erfarenheterna, i de sociala minnenas sammanhang och att dessa uttryck

bärs fram av det som en gång var och det som är nu. Bertolt Brecht skrev en gång om

skådespelarkonsten något som även kan gälla för konsten:

Så du ska bara låta ögonblicket

Avteckna sig, utan att fördenskull dölja

Det du låter det avteckna sig mot,

Ge ditt spel

Detta progressiva en-sak-i sänder,

Denna strävan att

Slutföra det som du tagit på dig. På detta sätt

Visar du händelsernas ström och även

Ditt arbetes gång, så att åskådaren

Kan uppleva detta. Nu på många plan, de det

Komma från Förut och

Uppgå i Sedan och även ha mycket annat Nu

Bredvid dig. Han sitter inte bara

På din teater utan också

I världen

E Å: Konstnären Elin Wikström svarar på frågan vad som är konstnärens uppgift i boken

Konstens anspråk: "Konstnärens uppgift är att observera och se upp för stereotyper i sin egen och

andras uppfattning, att skapa förståelse och framställningar av det som sker inuti och runt

omkring en."74 I samma bok intervjuas konstnären Ola Billgren och på samma fråga svarar han:

"Bör konstnären underordna sig någon nytta? Ja, men i så fall bara den som ligger i

öppenheten."75

                                                
74 Lo Caidahl (red), Konstens anspråk, s 191.
75 Ibid, s 41.
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Konstnären har ett ansvar, men kanske inte på grund av yrkestiteln utan för att han eller hon i

första hand är människa. Ansvaret stavas c-i-v-i-l-k-u-r-a-g-e. 'Courage civil' - den enskildes mod

att ha en egen uppfattning. Att "stå för sin mening även när det innebär en personlig risk,

förmågan att stå upp för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från

omgivningen. [...] I Sverige, liksom i de flesta andra samhällen, har traditionellt en

konsensuskultur varit tongivande, där idealet är en gemensam strävan att uppnå enighet i en

kollektiv beslutsprocess. Detta kan leda till en särskilt svår sits för personer med starkt

civilkurage."76 Kurage kommer från franskans mod, egentligen 'stort hjärta'.77

     Vi blir hela människor genom våra val och vårt engagemang. För att vi ska kunna förverkliga

oss själva och utvecklas, är det en förutsättning att vi är oss själva och att vi lever i gemenskap

med andra. Filmskaparen Roy Andersson skriver i sin bok Vår tids rädsla för allvar:

"Människan har fått förmåga till besinning och reflexion, en möjlighet att dra slutsatser av sin mångtusenåriga

samlade erfarenhet. Därför sätter hon potatisen på rätt djup och anlägger vägar som inte ger vika. Hon uppför också

katedraler, inte för att få tak över huvudet, utan för att manifestera vilken betydelse hon tillmäter sina funderingar

över det faktum att hennes tid är utmätt, över hur hon skall använda denna och hur hon skall förhålla sig till sin nästa

och medmänniska."78

Konstnären har en möjlighet att öka kunskapen om tillvaron och bör inte missbruka den

förmågan. Enligt författaren och poeten Ezra Pound har konstnären ett stort ansvar:

"Om en konstnär förfalskar sin beskrivning av människan, av sig själv, av sin dröm om fulländningen, av sitt ideal i

det ena, det andra eller det tredje avseendet, av Gud, (om Gud finns), av livskraften, av sin uppfattning om gott och

ont, (om gott och ont finns), av den kraft som gör att han tror eller misstror det ena, det andra eller det tredje, av

intensiteten i sitt lidande eller i sin glädje - om konstnären förfalskar sina beskrivningar av dessa saker eller av någon

annan sak för att anpassa sig och acceptera en rådande smak, en härskarens önskemål, en förutfattad etisk åskådnings

bekväma regler, då ljuger konstnären. [...] Enligt sin ställning och graden av lögnaktighet är han ansvarig för

framtida problem och framtida vanföreställningar."79

Konstnären Ulrik Samuelson verkar hålla med. "Visst kan man fritt använda gamla konventioner

                                                
76 'Civilkurage' ur Wikipedia.   
77 'kurage' ur Våra ord, kortfattad etymologisk ordbok, s 242.
78 Roy Andersson, Vår tids rädsla för allvar, s 106.
79 Litterära essäer av Ezra Pound ur Roy Anderssons Vår tids rädsla för allvar, s 89.
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och schabloner för det man vill säga men det är i högsta grad ett val i tiden. [...] Jag menar helt

enkelt att idén att "betraktaren gör konstverket" betyder någonting väsentligt att ta hänsyn till vid

konstskapande idag. Att inte göra det är mentalt resursslöseri eller uttryck för en stor

kallsinnighet gentemot den okände betraktaren."80

     Enligt författaren Gunilla Bergström är människans uppgift att vara sig själv. "Att få lov att

utvecklas och att utforska vad som finns inuti. Man ska inte tro att man är den som man tror sig

vara. Sätt ett frågetecken runt varenda dag! Vad går att göra av den här dagen? Det är högst

spännande. Den deckargrejen tar aldrig slut. Du fyller din uppgift och ingår i ett samspel om du

är dig själv och använder dina begåvningar. Även om de är hur små som helst. Då ingår vi alla i

en helhet."81

     "När ett barn föds med ögon, öron, händer, hjärta och hjärna är det för att bli poet, konstnär,

forskare. Allt detta på en gång. Barnet föds kort sagt för att bli människa."82

2.3 Förlorat barn

Skapandet är en del av själen. Men vad händer med individer som passiviseras? Vad blir vi i oss

själva då?

     Om leken inte stärks blir barnhjärnans Jag statiskt och svagt.83 Hjärnstammen förmedlar

signaler från människans inre. Hjärnbarken tar emot sinnesintryck från den yttre världen. Det

limbiska systemet är hjärnans Jag; en förmedlande länk mellan stam och bark som gör urvalet av

signaler och som resulterar i vårt beteende. Här finns dynamiken, konflikten, dramat, leken,

sagorna, fantasin och gränser som testas.84

     Hjärnforskaren Matti Bergström tar som exempel ett barn som vill klättra i träd, gunga i

toppen och se hela världen. Barnets iver och lust. "Om ingen vuxen ingriper lyckas barnet klättra

upp av ren lust och entusiasm. Viljan och längtan är större än rädslan."85 Den vuxne ingriper

nästan alltid och säger till barnet att klättra ner och bygger upp den där rädslan att slå sig. Om

                                                
80 The Live Show must go on av Ulrik Samuelson ur Bo Nilssons Konstnären som kommentator, s 173.
81 Att vara sig själv av Emelie Ånskog, samtal m Gunilla Bergström ur tidskriften Trots Allt #5, 2007.
82 Citat av Wissa Wassef ur Jan Bahlenbergs Carlo Derkert Porträtt av en konstvisare, s 91.
83 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 23.
84 Ibid.
85 Ibid.
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barnet envisas ger den vuxne förslag och tips på lämpliga grenar. "Halvvägs upp har barnet glömt

toppen och vill ner för att det har blivit skrämt eller uttråkat."86 Vad händer om vi slutar lita på

vår egen förmåga? Om vi inte längre hoppas och slutar förverkliga våra drömmar?

     Det finns en tillitsbrist till människan och vi inbillar oss att problem är något onormalt, när det

egentligen handlar om motsatsen. Det finns en oerhörd kapacitet inom varje människa som

samhället inte främjar, utan snarare söver. Det handlar om att ta barnen och oss själva på allvar

och lita till deras inneboende kraft. "Barnets kunskaper är en ofattbar gåva som oftast plötsligt går

upp i rök i samband med puberteten, en dörr stängs när en annan öppnas då barnet går in i

vuxenlivet."87

     Man slutar inte leka för att man blir gammal. Man blir gammal för att man slutar leka. Matti

Bergström menar att vi betraktar barn som förutsägbara och att vi tror oss förstå barn bättre än de

själva. "Vår tids problem beror på att kreativiteten har hämmats hos oss vuxna när vi var barn och

att vi fortsätter att hämma våra egna barn."88

     Konsthistorikern och pedagogen Carlo Derkert säger att vi i vår ängsliga godhet försvagar

barnens självtillit och hindrar dem från att avreagera sina känslor. De vill uppmärksammas, men

bedöms och vi säger att de är duktiga.89 Kanske är det även så att vi i någon sorts nyfikenhetsbrist

och hämmad kreativitet även betraktar våra vuxna medmänniskor som förutsägbara, att vi tror oss

förstå dem bättre än de själva, vi dömer dem på förhand. (Konstnärer är konstiga. Konstnärer är

ett släkte i sig.)

     Om vi försvagar varandras självtillit, försvagas även vår egen. Om vi inte respekterar

varandras känslor, respekterar vi inte heller våra egna. Vi anpassar oss, vill sköta oss och inte

göra fel, vi undviker att gråta högt i tågvagnen alt undviker att trösta någon som gråter högt i

tågvagnen, så att han eller hon förstår att det inte är lämpligt att bete sig på det sättet.

     Varför är det så? Vad händer om vi som barn får en prestationsinriktad uppmärksamhet?

Sätter vi inte stopp för nittionio sorters uttryck när det enbart går ut på att bli bedömd och vara

duktig? Censurerar vi då inte automatiskt alla andra känslor som inte ryms i de snäva facken?

Vad är anledningen?

     I kraven att vara duktig och vara de vuxna till lags, i det elitistiska tänkandet, kan den egna

                                                
86 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 24.
87 Citat av Claes Jurander ur Katta Nordenfalks Barns bilder och solen lyste blå, s 76.
88 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 21.
89 Ibid, s 35.
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skaparkraften kvävas. Om vi försöker styra barnens kreativitet inordnas de i ordning, reda och

förväntade resultat. Den finlandssvenske modernisten Elmer Diktonius har skrivit en dikt som

heter Förlorat barn:

Det värsta i världen

är att växa så stor

att man lämnar barnet bakom sig.

Då vandrar man plötsligt

helt allena

utan någon vid handen,

och skriker om natten

efter det förlorade -

men man har förlorat sig själv.90

Är det inte bättre om vi stärker leken hos barn och stärker leken hos oss själva? Blir vi inte

statiska och svaga om vi låter bli?

Matti Bergström tycker att vi borde utgå ifrån att vi inte förstår oss på barn eftersom vi då skulle

tillåta oss att förundras och sluta med att hela tiden försöka driva på dem att bli äldre.91

     Read liknar barnet vid konstnären "under alla förhållanden, lika ofrånkomligt som de går eller

sjunger, talar eller leker. […] Det misstag vi gör är att vi föreställer oss att denna aktivitet hos

barn, […] bara är ett naivt och klumpigt försök att efterlikna en aktivitet hos de vuxna."92

     Det påminner om en bok som jag beställde via nätet från ett bokantikvariat. Konstnären och

poeten Margareta Renbergs En tatuerad dams memoarer i originalupplaga. Svår att få tag på.

Mycket fint skick. "Klumpig tillskrift, skriven av ett barn, på förtitelbladet"93 gör boken mycket

prisvärd. Det som är intressant här, är den skilda synen på "klumpiga tillskrifter". Bokantikvarien

sänker priset på grund av barnets rader, medan jag höjer blicken, får upp ögonen för boken

ytterligare, affektionsvärdet på boken i min bokhylla stiger: "Moster Anita, Ove och Marie / Tack

för ett trivsamt sommarlov / Kalmar i Juli 1977 / Eva-Maria"

     En bok som för övrigt, enligt författaren, "handlar om vikten av att acceptera såväl sin yttre

                                                
90 Elmer Diktonius, Samlade dikter, s 454.
91 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 22.
92 Herbert Read, Konst och personlighet, s 85.
93 Citat ur kvitto på beställning från antikvariat.net, mottaget till min mejladress, 27 december 2010.
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som inre verklighet, om att inte vara rädd för själva rädslan, och om en aning möjlig frihet."94 Ett

imitativt element finns i alla barnens verksamheter, men deras önskan är inte att härma för

härmandets skull utan att förmedla något till ett gemensamt språk.95 Det är ett inre behov hos

barnet, inte en efterapning.

     Om man som barn fostrats i en auktoritär skola och av auktoritära föräldrar som talat om exakt

hur man ska gå tillväga, serverat färdigtänkta lösningar och utgått från att de själva vet bättre, är

det lätt att fortsätta i samma spår, vänta på att någon ska berätta hur man ska tänka och tycka och

vara och bete sig. Man följer normen för att det är den som presenteras. Men man behöver inte

stanna där. Stanna vid att beklaga sig och bli ett offer för omständigheterna.

     När vi, enligt konstkritikern Herbert Read, uppmuntrar barnet att använda sina "visuella

kommunikationsleder, sitt bildspråk, ger vi det nya möjligheter till andlig expansion och

tillväxt".96 Vi är rika när vi ger barnet en nödvändig självtillit och en färdighet att utveckla ett

nytt och naturligt sätt att uttrycka sig. "Att göra symbolernas språk till en lika inövad vana som

tecknens språk, att ge bildskriften samma betydelse som det fonetiska alfabetet"97 och "att

uppmuntra barnet till att avslöja sin personlighet, sina medfödda karaktärsdrag."98 Det är viktigt

för konstnären, konstpedagogen och betraktaren. Konstnären behöver känna uppmuntran för att

använda sig av sina idéer och förslag, konstpedagogen behöver ställa frågor som hjälper

betraktaren att själv tänka vidare, betraktaren behöver känna sig delaktig och alla behöver se.

     Men det går inte att ha bråttom. Det krävs tålamod och nyfikenhet, mod att aldrig ge upp.

Misslyckanden får inte ses som slutgiltiga nederlag utan som konstruktiva möjligheter till

utveckling, nya upptäckter som möjliggör för oss att gå vidare med nya idéer. Utan reflektioner,

inget mod att våga pröva igen.

     Livet kanske inte blir exakt som man tänker sig, men det kanske inte är meningen heller. Hur

kreativt skulle det vara om det blev precis som vi planerat? Vad kan ett liv, som inte ryms i en

schematisk planeringskalender, lära oss? Att använda våra erfarenheter, ha mod att tänka nytt och

reflektera över sådant som inte blir som vi själva tänkt.

     Det är viktigt att vi också försöker förstå oss på varandras tänkande, även om "vi har väldigt

                                                
94 Margareta Renberg, En tatuerad dams memoarer, baksidestext.
95 Herbert Read, Konst och personlighet, s 85.
96 Ibid, s 91.
97 Ibid.
98 Ibid.
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svårt att tänka oss andra sätt att förstå det vi tror oss veta."99

2.4 Andlig anorexia

Det är många som vill följa i någon annans fotspår. Det är som att vi inte, trots att vi vuxit upp

och lämnat grundskolan för länge sedan, lyckats skaka av oss auktoriteter och ledare. Vi väntar

på bedömningar, på att någon ska berätta för oss vad som är dålig smak och vad som är bra smak,

vad som är fult och vad som är fint. Istället för att fråga oss själva vad vi tycker om att titta på

och vad vi inte tycker om, vad vi berörs av, vad som får hjärtat att bulta extra tydligt. En väldig

ängslighet gör att vi passivt väntar på någon annans utlåtande istället för att försöka svara själv

och/eller säga emot. Man vill vara politiskt korrekt. Vänder hellre kappan efter vinden. Vill inte

sticka ut, vill inte sticka någon i ögonen med sin existens.

     Den aristokratiska tiden, då adeln bestämde skönhetens värde och bedömde vad vi skulle

tycka om eller tycka illa om, är för länge sedan förbi. Under mitten av 1700-talet hävdar

upplysningsperiodens tänkare David Hume att skönheten finns i den enskilda betraktarens

sinne.100 Upplysningstidens grundidé är att tro på människans förnuft, tro på att hon är kapabel att

tänka själv. Vara kritisk till makthavare och auktoriteter. En sund skepticism.

     Föreställningen om god och dålig smak är dock långt ifrån död. "I konsumtionssamhället ger

ägandet av dyra kvalitetsvaror som vittnar om god smak och ekonomisk framgång hög status."101

Hur bedömer vi varandra när vi är så inriktade på fint och fult och så flitigt läser "den goda

smakens evangelium"?102 Trendexperters kommentarer om vad som för ögonblicket är inne eller

ute styr oss i så hög grad. Även om många olika stilar är accepterade, även om modet är mer

personligt och individuellt än någonsin, är det vissa nyckelplagg i senaste snitt som gäller, vissa

frisyrer som är populära och vissa specifika skor och klackar som för tillfället säljs. Det har inte

specifikt med konst att göra, men det har med vaneseende att göra och "automatiskt tyckande",

som Ernst Billgren skriver i ett svar på en intervjufråga. Vi vänjer oss vid att tycka att exempelvis

axelvaddar är snyggt och vi vänjer oss av med vaddarna när vi förfular dem.
                                                
99 Ann Åberg, Ann, & Hillevi Lenz Taguchi, Lyssnandets pedagogik, s 87.
100 Bengt Lärkner, Konst i kontext, s 26.
101 Ibid.
102 Ibid.



33

Vi kollar teveprogram och pratar om teveprogram vi sett och läser kvällstidningar som

rapporterar om de senaste teveprogrammen. Gunilla Bergström tycker att mycket entertainment

är stöld av tid: "Om man har en folksjäl som fösts till att låta sig underhållas, urgröps våra

personligheter. Vi glömmer lyssna på vad som finns inuti oss själva och missar att upptäcka vårt

eget. Det är ovärdigt. […] Om jag sitter i soffan en fredagskväll och ser på teve i flera timmar,

känner jag att jag blir bestulen. Jag blir lurad! Jag har inte upplevt någonting som jag kan känna i

min egen kropp."103

     Vi ger folk vad folk vill ha, är ett svar man bukar höra från kvällstidningar och tv-bolag, på

kritiken mot kvällspress och förnedringsteve. Löpsedlar med feta bokstäver skriker mot oss med

desperation: Fel låt vann. Spritfest. Nakenchock. Mona Sahlin rasar mot Hägglund. Angelina

Jolie rasar i vikt.

     Kanske är det så att de egentligen inte alls ger folk någonting. Kanske glömmer de berätta att

de istället tar något viktigt ifrån oss. Vår värdighet och vår självrespekt när de förutbestämmer

vad vi vill ha. "Mot bakgrund av det tvingande påbudet att behaga och på så sätt uppmärksammas

av så många som möjligt, sammanfaller den massmediala estetiken oundvikligen med kitschens;

och ju mer våra liv lindas in i och fylls av massmedier, desto mer blir kitschen vår dagliga estetik

och moral."104

     Roy Andersson anser att estetiken och berättarstilen i dagens film- och TV-industri mycket

sällan är medveten och visar sällan tecken på tankens klarhet. "Denna stil är framför allt en

nödlösningens, tidsbristens, bekvämlighetens, inkompetensens och snålhetens filmspråk och har

stora likheter med det sätt som vårt samhälle, ja hela världen, både analyseras och styrs."105

      Lättsmält mikrougnsmat, nedladdad film och musik, nättidningar. Vi behöver inte längre

fiska vår egen fisk för att få den mat vi behöver. Vi behöver inte vänta till julafton för att få det vi

önskar oss. Med globaliserad näthandel 24 timmar om dygnet är ingenting långt borta. Det är

lättare än någonsin att välja snabba lösningar, genvägar och förenklade svar. Göra det enkelt för

sig, lyssna på expertpanelen, läsa självhjälpsböckerna. Men vem har sagt att livet tas till vara på

bästa sätt om vi gör det enkelt för oss?

     Vad lär vi oss om varandra, om hur det är att vara en människa, när vi knappt aldrig behöver

                                                
103 Att vara sig själv av Emelie Ånskog, samtal m Gunilla Bergström ur tidskriften Trots Allt #5, 2007.
104 Romanen och Europa av Milan Kundera ur Roy Anderssons Vår tids rädsla för allvar, s 81.
105 Roy Andersson, Vår tids rädsla för allvar, s 40.
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mötas för att vi har allt till hands framför datorn? Vad händer med vår dialog? Minskar

konflikter? Ökar samhörigheten?

Ingen människa tycktes inse att det i själva verket var något helt annat man sparade på, när man trodde att man

sparade tid. Ingen ville erkänna att hans eller hennes liv hela tiden bara blev fattigare och enformigare och tristare

och kallare. [...] Tid är liv. Och livet bor i hjärtat. Och ju mer människorna sparade in på detta, dess fattigare blev

de.106

Så andefattigt ett samhälle är som endast ser skönhet i pengar. Som bedömer medmänniskan efter

vad hon bär för kläder. Var ligger våra bestående värden i ett samhälle där allt går ut på att handla

mer och där vi aldrig är nöjda med vad vi har? Var finns vår själ och vår grundtrygghet? Man får

nästan känslan av att det i förväg är uppgjort. Hur vi ska tänka, vad vi ska tycka och hur vi ska

reagera. Det är så mycket som drar i oss åt alla olika håll att man får vara väldigt stark i sig själv

för att inte ryckas med. Karin Johannisson menar, att "styrkraften bakom livsprojekten

(framgång, synlighet, konsumtion) inte handlar om individens tillfredsställelse, utan om att hålla

kvar hennes otillfredsställelse."107

     Kommersiella vinstsyften ligger bakom. En underliggande manipulation som urholkar själen

och tillintetgör integriteten. Man avtrubbas. När man enbart räknas som en del av den stora

konsumerande massan är det svårt att förstå att man själv har ett ansvar för det liv man lever. Var

i ett genomkommersiellt samhälle finns det plats för jämställda människor i samverkan? När allt

handlar om busy business och jakt på statusprylar?

     "Apati är ett tillbakadragande av kärleken och viljan, [...] det är att avstå från att engagera sig.

Apatin [...] leder till tomhet och gör människan sämre rustad".108

     Vi är inte längre fria när vi inte längre har egna åsikter. Stressen är vår värsta fiende eftersom

vi under stress inte hinner reflektera över våra beslut, inte hinner lära av våra tidigare

erfarenheter. Vi blir rö för vinden och det kan man tjäna mycket pengar på. Företag och

varumärken ända in i DNA-spiralen. Varför har vi så bråttom och så ont om tålamod? Vad kan

växa upp i brist på toleransnäring?

     Så länge vi bedömer andra med färdigtryckta stämplar och sätter in människor i alltför trånga

                                                
106 Michael Ende, MOMO eller kampen om tiden, s 87.
107 Karin Johannisson, Melankoliska rum, s 251.
108 Rollo May, Kärlek och vilja, s 30f.
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fack, kommer vi inte undan vaneseendet. Vi blir inlärda i ett system av tillåtet tyckande och

förutbestämda åsikter.

    Ernst Billgren är en utav 21 konstnärer som intervjuas i boken Konstens anspråk. När det

gäller drivkrafter berättar Billgren att det inte spelar någon roll om drivkrafterna är höga eller

låga. Han säger att det handlar om att inte ha ideal som glider isär från vem man är eftersom det

kan uppstå glapp där ledan kommer in. Och så lägger man av. Det kan också finnas en slags

självbedrägeri i ouppnåeliga ideal. "Man försöker tänka som man tycker det är snyggast att tänka;

och man försöker måla som man tycker det är snyggast att måla. Sedan bygger man upp en

verklighet som inte överensstämmer med en själv, ett ideal, och så blir det till en form av andlig

anorexia istället."109

     Den skapande konstnären måste kämpa mot "konformismens gud såväl som likgiltighetens,

materialismens och exploateringens gudar. Det är dessa "avgudar" som dyrkas av stora

människomassor i vårt samhälle."110 Konstnären förvandlar sina konflikter till konst. Han "lever i

de former som endast han kan skapa ur de medvetenhetsdjup som han upplever i sin egen varelse

när han brottas med sin värld och formar den."111

      Det fantastiska är att konstupplevelsens betydelse aldrig kan räknas ut i pengar. Den går

bortom all världens valutavärden. "Pengar behövs inte för att köpa en enda av själens

nödvändigheter.”112 Den amerikanske filosofen Henry David Thoreau skrev sin klassiker Walden

i mitten av 1800-talet. Istället för att jaga fåfänglighet ser han en ädlare sysselsättning i ”att ställa

om siktet mot sitt eget jag.113

Rikta blicken in i dig själv och du finner

Tusentals områden som aldrig blivit upptäckta.

Res omkring där, gör dig till en

Upptäcktsresande i din egen värld.114

Vidare: "Vi vill inte lida skeppsbrott på grund av fåfäng verklighet. Skall vi med möda slå upp en

                                                
109 Lo Caidahl, Konstens anspråk, s 27.
110 Rollo May, Modet att skapa, s 27.
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113 Ibid, s 382.
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himmel av blått glas ovanför våra huvuden, fastän vi ändå märker när det är klart att vi stirrar på

den sanna eteriska himlen högt där ovanför; som om den förra inte ens existerade?"115

     Ordet 'konvention' betyder överenskommelse.116 Det kan vara lite svårt när någon bryter mot

oskrivna regler, bryter mot normen, bryter av genom att följa sin egen rytm: "Om en person inte

håller samma takt som sina medmänniskor beror det kanske på att han hör en annan trumslagare.

Låt honom följa den takt han kan höra, oavsett vad man tycker om den eller hur långt bort den är.

Det är inte viktigt att han måste mogna lika snabbt som äppelträdet eller eken. Skall han

förvandla sin vår till sommar?"117 "Känn dig själv! För detta krävs öga och mod."118

Psykologen Rollo May skriver om samtiden att det är "en värld där faktisk personlig

kommunikation är något oerhört svårt och sällsynt mitt ibland alla de starkt utvecklade

kommunikationsmedier som omger oss på alla sidor."119

     Så länge den skapande verksamheten underskattas, är vårt samhälle och vår civilisation i kris.

Kreativitet och skapande behöver omvärderas, menar Herbert Read: "En sann uppskattning av

den skapande verksamheten inger den bästa förhoppningen om en lösning av vår moraliska

kris."120 I sin bok Uppfostran genom konsten skriver han om "sensibilitetens betydelse i en tid

som praktiserar brutalitet och rekommenderar idealitet."121 Reads önskan är att styrkan i barnens

sensibilitet ska få bevaras. "Vi skulle då lyckas förena handling med känsla och verklighet med

ideal."122

     Krig, fattigdom, orättvisa och grymhet. "Svårast att förlika sig med är dock det universella

vittnesbördet om människans okänslighet. Jag tror att okänsligheten är en sjukdom - bokstavligen

en förkalkning [...] utbredd bland miljoner av våra gelikar.123

     Att odla en medvetenhet om det inre värdet. Värde är den inneboende känslan för rätt och

orätt. Insikt är all medvetenhet om det intellektuella, moraliska och estetiska värdet. Värdet och

insikten är kärnan i det mänskliga själslivet. Ödmjukhet, kärlek, hängivelse.124

Read är emot den sortens uppfostran som strävar efter fullkomlighet. Det är inte bara fåfängt utan
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leder till en andlig och social förvirring.125 Det enda sättet vi kan stärka och tydliggöra vår

medvetenhet är att vårda och skärpa vår varseblivnings- och iakttagelseförmåga. "Konsten består

[...] rörlig och expansiv [...] dess spontana yttringar är en del av livet självt, att kollektivt såväl

som individuellt lever vi efter ett inneboende mönster statt i ständig utveckling".126

     Enligt Rollo May utvecklas man inte bara genom att vara sig själv utan även genom att leva i

gemenskap med andra.127 Det är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga oss själva. Som

exempel tar May novellen Jonas eller Konstnären arbetar ur Albert Camus bok Landsflykten och

riket. Konstnären dör och hans bäste vän hittar den målarduk som blev hans sista. Den är tom

bortsett från ett ord i mitten, otydligt skrivet med små bokstäver. Är det ordet solitaire? Solitär,

ensam, "någon som håller sig på avstånd från det som händer och sker och bevarar den sinnesfrid

som är nödvändig för att man ska kunna lyssna till sitt eget innersta".128 Eller står det solidaire?

Solidarisk, gemensamt ansvarig, engagerad. "Det är frågan om motsatser som båda är nödvändiga

om konstnären ska kunna skapa verk som inte bara betyder något för hans eller hennes egen tid

utan som också talar till kommande generationer."129

2.5 Betraktaren som medskapare

Vi lever i en egocentrerad jämföringskultur där det är så lätt att stanna vid det yttre. Yttre attribut,

utseende, statusprylar, inredning. Vem har finast hus? Vackrast trädgård? Snabbast bil? Vi

stannar vid vår spegelbild och ser bristen på perfektion, istället för att rikta blicken inåt och se

möjligheterna. Frågan är var våra bestående värden ligger i ett samhälle där allt går ut på att göda

vårt missnöje och vår känsla av otillräcklighet? Där vi måste shoppa för att känna lyckorus? Vår

energi går åt till missnöje, till att drömma oss bort från det vi tycker oss sakna. Det är inte

konstruktivt. Inget nytt kan skapas där. Ingen människa är en köksö.

     Det kan tyckas som ett sidospår att kommentera trender, inredning och kommersialism i en

konstuppsats, men det bryr sig inte vaneseende och automatiskt tyckande om. Automatiseringen
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som Sjklovskij pratar om, berör hela människans väsen. Hennes värderingar, hennes sätt att möta

omvärlden. Därför är det relevant att diskutera vår tids passivitet för att kunna ta emot konsten

och känna sig som en konstruktiv medskapare. "Tänk så mycket energi som går till att klaga.

Energi som kunde användas till något annat, till engagemang. Det finns ju så mycket. Små och

stora förändringar som inbjuder till engagemang och reflektion. Både i livet och i konsten."130

     Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, frågar sig hur vi ser på världen.

Som vittnen eller voyeurer? "Med en voyeuristisk bild ramar vi in det föremål vi betraktar inom

ramen för vårt synfält. Här blir det synligt, möjligt att klassificera och ordna. Men samtidigt

ställer blicken upp ramarna för vad som kan sägas om det vi betraktar. [...] Vittnet, till skillnad

från voyeuren, förhåller sig inte distanserat utan engagerat till det som hon möter med blicken.

Vittnets blick är inte en auktoritär blick ovanifrån eller en oengagerad blick från soffan, utan en

blick som relaterar till det den ser. Låter det bli en del av den egna erfarenheten och det egna

försöket att orientera sig i världen. Kanske är det så att det samtida bildbruset tvingar oss - som

ett försök att värja oss mot alla bilder - att inta voyeurens position. I så fall är det än viktigare att

kritiskt fundera och reagera på vad de samtida bilderna gör med vår blick.131

     Konstnärerna ger oss nya bilder - "de må vara poetiska, hörbara, plastiska eller dramatiska. De

ger gestalt åt sina fantasiföreställningar. [...] Men när vi upplever det skapade verket [...] utför

även vi en skapande handling. När vi engagerar oss i en tavla [...] upplever vi ett moment av ny

sensibilitet."132 Konstverket kräver en individ som ser bilden. Då "befinner vi oss på ett område

där vårt vanliga medvetna tänkande inte räcker till. Vår uppgift spränger logiken."133

     Vi behöver gå bortom höga duktighetskrav och prestationsångest och ha tillgång till vårt

undermedvetna för att kunna skapa och plocka fram vår fantasi. Återuppleva vår omvärld både

klart och intensivt. Intensiteten eller lidelsen är ett utmärkande kännetecken i mötet med konsten.

Det handlar inte om känslans kvantitet utan en kvalitet i engagemanget, som kan finnas i små

upplevelser - en hastig blick genom fönstret på ett träd.134 "When you get confused, look away

from your pictures. Look out the window. Because somehow the reality is the act of making a
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picture yourself. I can tell you a picture. We're all verbal and visual; it's all open to us."135

     "Det är i mötet konstverket föds."136 Utan en aktiv betraktare, ingen vital tolkning. Även om

konsten inte enbart består av bokstavligt bildskapande, handlar det i vid definition om just

bildskapande. Imaginära, konkreta, abstrakta eller figurativa. Konsten talar till vårt visuella

tänkande, oavsett om det är en skulptur eller målning vi står framför, en låttext vi lyssnar på, en

filmscen vi minns eller en dikt vi läser. Eftersom betraktare skiljer sig åt, skiljer sig också

konstens bilder åt i olika betraktares ögon. "Att se är att tänka, och all tankeverksamhet grundas

på erfarenhet. Erfarenheter kan delas av olika människor, men de är alltid också privata [...]: det

vi ser och upplever är delvis gemensamt, delvis personligt."137 "Bildspråket får oss att tänka med

känslorna och känna med tankarna."138

Det är lätt att ge upp när vi tycker att det är svårt. Vi låter bli att tolka en dikt, ett konstverk av

den anledningen och avfärdar med att vi inte fattar. Punkt. Slut.

     Men det är just i det svåra vi finner det läckra motståndet, det är här vi utvecklas och skaffar

oss ny kunskap. Allt som är lätt kan vi ju redan. Den viktiga anledningen till att vi själva aktivt

behöver tolka det vi har framför våra ögon, är att konsten alltid flyr undan "de mer exakta

analyserna eftersom dess språk är levande."139 I varje enskild tolkning, uppstår konstverkets

betydelse på nytt, individuellt formad.

     Dramatikern och regissören Suzanne Osten skriver förordet till Impro av Keith Johnstone.

Improvisationsteaterns främste förespråkare. Suzanne Osten berättar om det fria associerandet, att

gå på sin första impuls. Barnet och den skapande människan kan göra det som först kommer till

dem utan att avbryta sig själv med att man inte kan, inte törs, är dålig. "Rädsla och brist på

självförtroende döljs dessutom ofta av välformulerade åsikter. Vad som helst för att slippa ge sig

ut i det okända."140 När Johnstone växte upp tycktes världen vara grå och trist. Han mindes den

fantastiska intensitet som världen haft när han var barn, men han trodde att

uppfattningsförmågans avtrubbning var oundviklig. Att det var en naturlig följd av att bli äldre -

"precis som att ögonlinsen gradvis försvagas".141 Som artonåring blev Johnstone så rörd av en
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dikt att han började gråta. Han tyckte att det var en otrolig upplevelse eftersom han inte hade en

aning om att litteraturen kunde ha den sortens inverkan på honom. "Om jag hade gråtit över en

dikt i klassrummet, så skulle läraren ha blivit skräckslagen. Jag insåg att skolan hade lärt mig att

inte låta mig påverkas."142 Genom skolans inflytande "accepterade" Johnstone "idén" att

intelligensen var det viktigaste han hade och han försökte vara duktig i allt han tog sig för.143

Som exempel tar han det egna intresset för skrivandet. Han "skrev och skrev om och tappade all

flykt och lätthet".144 Han glömde att inspirationen inte är intellektuell och att man inte måste vara

perfekt. Johnstone blev rädd för att misslyckas och hans första tankar verkade aldrig riktigt bra,

"allt måste rättas och anpassas."145

På ett ögonblick visste jag att det är vansinnigt att värdesätta en människa efter hennes intelligens, att bönderna, som

betraktar natthimlen mycket väl kan känna mer än jag, att mannen som dansar skulle kunna vara överlägsen mig

själv - bunden vid ord och som inte kan dansa. Efter det har jag lagt märke till hur förvridna många mycket

intelligenta människor är och jag började värdera människor efter deras handlingar, hellre än efter deras tankar.146

Konstnärers skapande jämförs i mångt och mycket med barns. Men det är sällan man säger att

barn är konstiga, att de är ett släkte i sig. Snarare att de är naturliga, fantasifullt fria. Något som

kan förminskas, försummas i skola och regelverk, sociala system och samhällsnormer. Det är

paradoxalt. Samtidigt som vi hyllar det naturliga barnet och romantiserar barndomens frihet,

uppfostrar vi barnen till att anpassa sig efter den rådande normen. Inte skrika för att man är barn

och nyss lärt sig använda sin röst utan vara tyst för att man stör, förutom på musiklektionen då

man gärna får klämma i lite extra.

     Man kan undra vad det är i konsten som provocerar. Kanske kan konst provocera betraktare

som glömt sin egen barndom eller haft fullt upp med att förtränga den efter en uppväxt som gått

ut på att följa facit och rätta sig efter ledet. Är inte provokation en helt naturlig reaktion hos den

betraktare som står framför ett konstverk som går emot allt han tidigare lärt sig? Konst som går i

motsatt riktning och låter bli att rätta sig efter något led, efter någon politiskt korrekt norm. Ett

verk som ropar "Skrik tillsammans med mig! Jag är inget facit. Svaret finns i dig!" Det är klart
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det kan provocera en betraktare som anpassat sig och just fått bukt med att försöka hålla sig tyst.

De kulturfientliga krafter som nu är igång bejakar konst som är 100 år gammal eller 1000 år gammal, men de klarar

inte av att avkoda konst som är samtida. Men om man inte klarar att avkodifiera samtidens konstliv, hur klarar man

då av att avkodifiera andra saker i samhället? Det är ju relationer det handlar om. Konst sysslar med att beskriva vår

tid, våra mentala lägen. Konsten sysslar inte med något overkligt, tvärtom, utan i högsta grad något som är verkligt.

Om man säger att man är ointresserad av modern konst över huvud taget då har man avverkat sin trovärdighet att

vara samhällsintresserad över huvud taget. Om en politiker inte hänger med när konstnärer beskriver mentala möten,

hur vet man då att han/hon klarar av fysiska möten? Den där typen av konstfientliga uttalanden kastar en lång skugga

över den som yttrar dem.147

Vår kultur undervärderar det visuella och gör det verbala dominerande.148 "Orden har blivit till

den visuella förmågans tvångströja. Så fort vi kan sätta ett namn på en bild, förlorar bilden sina

visuella särdrag och slätas ut till en prototyp för det som namnet står för."149

     För att skapa nytt krävs mod och frigörelse från etablissemanget, sammanhanget. Att se saker

från en ny vinkel, distansera sig och betrakta i ett annat ljus kräver egna tankar, ensamhet och

tystnad. Även det kan provocera andra människor. Att man särskiljer sig, går sin egen väg, låter

bli att följa andra.

     Det traditionella konstbegreppet bygger på ett estetiskt tilltalande utförande, men

modernismen innebar nya krav för konstnären. Bort från imitation och realistisk gestaltning. Det

gjorde ju kameran så bra. Fotografiet fick det gamla måleriets plats. Därmed lades även nya krav

på betraktaren. Något som glömt skrivas upp på anslagstavlan verkar det som eftersom det

traditionella konstbegreppet dröjer sig kvar i människors medvetande. Många betraktare ser

fortfarande konst som antingen fint eller fult; konst eller inte konst. Konceptuell konst som

snarare styrs av den bakomliggande idén, än av konstverkets utformning, kan fortfarande

uppfattas som provokativt, trots att de flesta konceptuella konstnärer redan tillhör

konstetablissemanget.

Vår obildning när det gäller teckning är påtaglig. "De flesta vuxna människor säger öppet att de
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inte kan teckna."150 På givande teckningskurser och krokitimmar får man lära sig att teckna det

man verkligen ser. Inte det man tror sig se. Man behöver lura sin verbala föreställningsförmåga

för att släppa fram den visuella. "Att teckningen kan vara ett verktyg för oss alla i vår

kommunikativa verktygslåda är det få som inser."151

     Det är skillnad på att se vad man ser och att se vad man tror. Olika processer i hjärnan

påverkar förmågan att se den sanna bild som reflekteras tillbaka till näthinnan och inte det som

vår förutfattade mening talar om för oss att vi ser. "En hjärnprocess som kallas storlekskonstans

kan förvirra iakttagelseförmågan genom att faktiskt överskugga direkt information som når

näthinnan och göra att vi "ser" bilder som passar in på redan existerande kunskap."152

     ”Skissandet är ett tillsynes planlöst sökande bortom språket efter något att samla ihop sig

kring, och man vet inte exakt vart det sökandet leder.”153 I konstläraren Betty Edwards bok

Teckna med högra hjärnhalvan handlar det om att lära sig att se på ett nytt sätt för att använda sig

av hela hjärnan: "Ord är inte till någon hjälp. Det är inte nödvändigt att försöka fundera ut

någonting logiskt eftersom all syninformation finns mitt framför ögonen på dig. Koncentrera dig

på vad du ser, och känn efter för dig själv, ordlöst."154

     ”Skissen görs med kroppen. […] Det är bättre att svepa med grov penna och stora drag, att

låta kroppen rita och inte hindra nerverna från att jobba.”155 En för noggrann planering kan hindra

fantasin och det man upptäcker i skapandets stund. "Planeringen förnekar ibland att misstagen

kan vara en nyckel till andra saker."156 Att uppmuntra till lek när det kommer till teckning och

frigöra handen från tekniska formuleringar när man fattar pennan. "Att teckna är att utforska och

misstagen är värdefulla i inlärningsprocessen."157 Tecknandet tillfredsställer ett uttrycksbehov på

samma sätt som det talade ordet gör, enligt Read.158 Den verklige teckningsläraren finns redan

inuti barnet.159   

Tecknandet ska vara en verksamhet som leder till ett fritt uttryck för barnets jag och det tankar barnet bär på. Barns
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tecknande och målande följer sina egna lagar. Det bestäms inte av objektiva realistiska normer utan genom en inre

subjektiv känsla eller förnimmelse. När barnteckningarna förändras är det för att en naturalistisk inställning långsamt

tvingas på barnen, då de måste ge sig i kast med en yttre värld. Antingen beror det på deras behov att objektivt

skildra omvärlden eller att de upptäcker att föräldrar eller lärare gör naturalistiska bilder som de försöker härma. Det

är i den utvecklingsfasen många barn slutar att teckna.160

Konstnären Carl Fredrik Reuterswärd fick 1989 en stroke med högersidig förlamning. "Då

upptäckte han inte bara ett nytt medium utan ett annorlunda och okonventionellt seende som

gynnar det intuitiva och nyskapande förhållningssättet till arbetet."161 Reuterswärd började om

från början, började teckna för hand och hela hans konstnärskap förändrades: "Vänstra handen är

tusen gånger mer utvecklad än den där [pekar på höger hand], den är en sån som man säger 'god

dag, god dag' med. Jag känner inte högerhanden. Den högra handen är uppfostrad snällt och

konventionellt. Den ritade av det den borde, även om jag gjorde allt för att den inte skulle göra

det."162

     "Ibland är det så att "den gestaltande handen uppfostrar det seende ögat", och ibland är det

seende ögat som uppfostrar den gestaltande handen. Ibland söker meningen uttryck, ibland

uttrycket mening."163 Read säger att alla sorters människor har "sina ögonblick av spontan

utveckling, av skapande verksamhet. Varje människa är ett särskilt slags konstnär, och i sin

skapande verksamhet, i sin lek eller sitt arbete [...] gör hon mer än uttrycker sig själv: hon

manifesterar den form vårt gemensamma liv bör ta då det framträder fullt utvecklat."164 I bildens

mening och innehåll "ligger en tro på nya möjligheter för människor att orientera sig ur kaos

och/eller förbrukade åskådningar".165 Det finns en "längtan efter en definitivare realisering av

sina inneboende möjligheter […] Vad som idag måste göras är att realisera just de

möjligheterna."166 Realisera naturen och realiseras i den, inte bara drömma om den. "Även i den

"socialiserade natur" som är kultur (vilket idag är: hela världen)".167 Det mesta här i världen är

fyllt av språk, meddelanden och betydelser. "Ett varande där varje ting, varje sjö, varje berg, varje

vind, bemängts med mening oändligt skiftande och samtidigt bundet till sin historiska och
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geografiska situation, till tid och rum."168

     Om vi känner att vi har makt att förändra samhället, om vi känner ett värde i oss själva som

kommer inifrån och inte är beroende av yttre attribut, kan vi bli av med vaneseendet och börja se

med klar blick. "If we accept the fact that everything is shaped by culture, we then acknowledge

that we create our reality. We therefore contribute to it and can change it. This is an empowering

way of living and of seeing ourselves and the world."169

2.6 Punctum

"Seendet kommer före orden. Barnet ser och känner igen innan det kan tala."170 Men vad händer

när vi växer upp och gör ord av allt vi förstår och är rädda för resten? För det vi inte kan förklara?

     Konstnärens reflektioner är av stor betydelse för både processen och resultatet. Tyvärr är det

nog många människor som suttit i klassrummen och aldrig reflekterat över en enda teckning de

gjort genom hela grundskolans alla dagar. Det är stökigt, ljudnivån är hög, många elever att hålla

reda på samtidigt och ett schema som måste följas. Men bristen på bildanalys och reflektioner

över sitt eget bildarbete verkar kunna leda till bestående bildanalysbrister. Att tolka ett konstverk

verkar vara en uppgift för svår att ta sig an.

     Bildpedagogen och konstpedagogen har en oerhört viktig roll. Engagemanget och det fria

sinnet måste finnas där. Dessutom är det viktigt att man som konstvisare inte sveper in hela

konstverket i sin egen personliga tolkning, att man inte markerar en hel konstsamling som sitt

eget revir när man är guide. En samtalande och dialogskapande konstvisare behövs snarare än en

informerande och undervisande. "Ett sätt att åstadkomma förändring är att göra det som inte

tidigare gjorts. […] Det är det ovanliga och ej prövade som kan åstadkomma en förändring.

Tyvärr förekommer det alltför ofta att en problemlösning misslyckas för att det ordineras mer av

samma slags medicin som inte hjälpt tidigare."171 Att ha förmågan att som konstvisare stimulera

och uppmuntra betraktarens egen utveckling. "I och med att han (läraren) gradvis blir medveten

om vad en viss individ behöver förvärvar han också en djupare förståelse av vad människan
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behöver för att bli människa."172 Att återerövra "hörstyrkan"173 och ta henne i handen som

medmänniska och vän, snarare än att gå före och peka.

     Filosofen Martin Buber införde begreppet omslutning.174 Det grundar sig på tillit. Två

människor som verkligen möts på grund av förmågan att leva sig in i den andres situation, genom

egna känslor och reaktioner. Enligt Carlo Derkert handlar det om "att vara en god omgivning".175

Det påminner om Reggio Emilias synsätt:

Kunskapen är personlig, den går inte att överföra. För att det ska bli till en kunskap måste barnet med alla sina sinnen

få bearbeta den information det fått. [...] När barnet upplever något nytt, behöver det stöd och uppmuntran för att

utifrån sina förutsättningar kunna tolka upplevelsen. Detta utan att den vuxne lägger ett raster med sin tolkning som

får barnet att rätta sig efter den vuxnes sätt att se. Barnet måste i sin tolkning få använda det språk och sätt som det

själv önskar.176

Information och stimulans, utforskande och delaktighet. Betraktarens deltagande och utveckling

stärks genom hennes egna reflektioner. Tid och närvaro är det som krävs. Det handlar om den

sortens kunskap som man inte kan gå till bokhyllan och omedelbart slå upp. Den sortens kunskap

som behöver vara förankrad i kroppen och som man inte lär sig genom att lyssna på en

akademisk föreläsning utan som man måste leva sig till. Det handlar om att förändra hela sitt

förhållningssätt, sina attityder och värderingar och använda sig av en problemlösning som går

från lägre till en högre abstraktionsnivå. Inte vänta på andras tolkningar och råd utan omvandla

kunskap, som har en förankring i en hjärtinnerlig människosyn, till eget kunnande och handlande.

     När beteckningssystemen vidgas, kan konstnären och betraktaren komma närmare varandra,

känna igen sig i varandra. Då finns en gemenskap; de lever gemensamt med sig själva och med

varandra. "Det är inte världen en gång till. Det är en ny värld. Att den är provisorisk innebär inte

att den är en andraplansvärld utan den lever i insikten om att dess nu-liv är grogrund för den

förändring som ska göra det möjligt för ännu en ny värld. Det är den process vi kallar liv."177

     Det är i eftertanken, reflektionen och återupplevelsen av händelsen som lärdomen finns. Vad

har vi annars lärt oss av våra erfarenheter om inte eftertanken finns där? Hur hade Edison fått
                                                
172 Citat av Herbert Read ur Jan Bahlenbergs Carlo Derkert Porträtt av en konstvisare, s 91.
173 Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi, Lyssnandets pedagogik, s 10.
174 Jan Bahlenberg, Carlo Derkert Porträtt av en konstvisare, s 92.
175 Ibid.
176 Ibid, s 95.
177 The Live Show must go on av Ulrik Samuelson ur Bo Nilssons Konstnären som kommentator, s 177.
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glödlampan att lysa om han inte reflekterat och lärt sig av sina misstag, undersökt och tagit vara

på sin drivkraft?

     Karin Johannisson, författare till Melankoliska rum och professor i idé- och lärdomshistoria,

intervjuas av Karin Andersson i UR:s program En bok, en författare.178 De samtalar om tilltron

till människan och ett större engagemang som ett alternativ till konsumismen och den neurotiska

koncentrationen på det egna jaget. Här behövs förebilder, menar Karin Johannisson: "Man

behöver några som kan använda en stark röst och göra det på ett sätt som berör. Det behöver inte

vara en som talar till vårt förnuft utan en som visar att känslor också är förnuft och att det är

tillåtet att reagera med känslor."179

     När man betraktar en bild går man in i en dialog med en bild som talar till känslorna. En

bildanalys är det bearbetade resultatet av konstupplevelsen. Även om inte allt låter sig inordnas

eller uttryckas i meningar. Det förstör inte analysen, det gör den inte omöjlig. Vi får på något sätt

göra försök att förklara det oförklarliga. Det är viktigt att försöka eftersom bildanalysen är

beroende av individen.

     I den franske författaren och semiotikern Roland Barthes essä Det ljusa rummet, skriver han

om bilder som låter sig analyseras ('studium') och bilder som inte gör det ('punctum'); "de som

framkallar upplevelser som inte låter sig infångas i ett verbalspråkligt meddelande."180 Det är

upplevelsen av och förståelsen för fotografiet som är intressant, snarare än det allmänna

intresset.181 De bilder som låter sig analyseras, jämförs med andra bilder och kan lättare förstås

utifrån en kulturell synvinkel. Bilden värderas utifrån intresse och uppmärksamhet och man

analyserar bildskaparens intentioner och bilden som historisk produkt.

     De andra bilderna som han skriver om "störde hans rationella, kritiskt värderande och

analytiska förmåga […] som liksom en pil skjuter sig ut från scenen och genomborrar mig [...]

Det element [...] vill jag kalla punctum; för punctum betyder även stick, litet hål, liten fläck, litet

avbrott. [...] Punctum i ett foto, det är detta tillfälliga i det som sticker mig (men även sårar mig,

pinar mig)".182

En bild som varit smärtsamt drabbande för Roy Andersson är ett kopparstick från 1633 av en

                                                
178 Sänt i Kunskapskanalen, den 16 augusti 2009.
179 Ibid.
180 Terje Borgersen & Hein Ellingsen, Bildanalys, s 183.
181 Ibid.
182 Ibid.
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fransk etsare vid namn Jacques Callot. Bilden heter De hängdas träd och skildrar en avrättning

av plundrare.183 Miljöbilden är objektiv, osentimental och stramt avståndstagande. "Dessa

egenskaper i bilden provocerar mitt intellekt till att börja arbeta tillsammans med mitt känsloliv.

Jag aktiveras som åskådare."184 Det spelar ingen roll om bilden är av fiktiv eller dokumentär

karaktär. "Det är den fiktion som skapas i åskådarens huvud som är den intressanta och

väsentliga."185 Punctumeffekten framkallas av bilden och blir en del av betraktarens upplevelse.

Den obegripliga konsten får oss att tänka. Den har ett innehåll som inte syns med detsamma.186

Det kan vara själva uppenbarelsen av konstverket som drar igång effekten. Den finns i bilden och

i betraktaren. Men fenomenet låter sig inte beskrivas. Punctum är den ordlösa punkten. På ett

rationellt plan kan betraktaren inte förklara vad hon upplever, bara att. Framför ett konstverk,

med hjälp av punctum, behöver man inte känna sig maktlös av att känna sig ordlös. Det är kanske

snarare så att man har funnit sin intuition.

     'Intuition' kommer från latinets intueri, som betyder 'beskåda'.187 Intuition är förmågan att

bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning utan att (medvetet) ha

tillgång till alla fakta, och ställs ofta i motsats till att resonera och förstå logiskt.188

     Punctum. Fascinationens ordlösa tillstånd. Werner Aspenström skriver om barndomen som

den förgrammatikaliska tiden. Det kanske är en punctum-period i våra liv, till skillnad från

studiumstadiet vi ofta befinner oss i som vuxna:

Som fullvuxen betraktar man de flesta blommor uppifrån, i en "deltagande" ställning. Som barn står man ansikte mot

ansikte. Här reser sig en grupp brandliljor, gapande, gulbruna grammofontrattar. Bromsar och flugor flyger sjudande

härs och tvärs, bin slår sig ner och arbetar en stund inne i en blomma, backar ut, vänder och ger sig av. [...] Allting

är, osorterat, förgrammatikaliskt.189

Konstnären Claes Jurander, tidigare professor i måleri vid Konstfack, anser att barnen har ett

överläge gentemot den vuxne konstnären; "det barnen ser har de oftast inte sett förut, livet är den

                                                
183 Roy Andersson, Vår tids rädsla för allvar, s 29.
184 Ibid, s 32.
185 Ibid.
186 Jan Bahlenberg, Carlo Derkert Porträtt av en konstvisare, s 274.
187 'intuition' ur Våra ord, kortfattad etymologisk ordbok, s 191.
188 'Intuition' ur Wikipedia.
189 Werner Aspenström, Jordvagga - Himmelstak, s 64.
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sensation vi vuxna gjort till en vanesak vi inte ser."190 För barnet, före "alfabetiseringen"191 finns

inga regler och det finns ingen tvekan. Barnet tecknar väldigt fysiskt eftersom den skapande

aktiviteten är en "total identifikation, se hur tungan arbetar eller notera kroppens kontakt med

golvet eller lägg märke till hur oerhört sakta pennan går fram över pappret!"192 En intensiv

närvaro.

     Den danske bildteoretikern Bent Fausing påpekar att man inte ska se genomborrningen som en

passivisering utan som en vändpunkt. "Jag erkänner punctums effekt, men analyserar likväl - med

de begränsningar språket nu en gång har."193 Felande ord är inte detsamma som en felande

bildupplevelse. Även översättningsproblem är viktiga för bildanalysen. Förståelsen av bilden som

visuellt kommunikationsmedium och som upplevelseobjekt får inte försvagas. Bildanalyser

behöver en reflekterande och upplevande individ, öppen inför visuella uttryck. Det finns inte en

tolkning som är mer rätt än någon annan. Det är viktigt att poängtera, för av "facitspöken"194 får

man prestationsångest, man tvivlar på sin egen förmåga och tystnar. Ännu en gång: Analysen är

beroende av individen.

     Bildrum är viktigt för Roy Andersson i hans filmarbete. Han vill beskriva människan i rummet

eftersom rummet berättar så mycket om människan. Med hjälp av bildrummet kan man dessutom

lämna frihet åt betraktaren att själv avgöra vad som är viktigt. Andersson "kan inte se någon

anledning att skildra någonting i flera bilder om man kan göra det i en."195 Även om det är

mycket svårare, finns det i den komplexa bilden en styrka som är överlägsen eftersom resultatet

blir så mycket rikare. "Man vinner tid och framför allt tydlighet, en tankens klarhet, som ibland

också kan bli smärtsamt drabbande för åskådaren."196

     I en dokumentär om filmskaparen Jacques Tati197, förstår man att bildrummet även var viktigt

för honom. I filmen Playtime från 1967 tar den franske komikern, filmregissören och

skådespelaren ut svängarna genom att spela in i filmformatet 70 mm. Tati vill använda den

storslagna vidfilmsteknologin för att visa det enkla och använder duken mycket friare. Som att

göra åskådaren medveten om att en nål faller i det ena hörnet och en annan nål faller i det andra.

                                                
190 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 77.
191 Ibid, s 76.
192 Ibid, s 77.
193 Terje Borgersen & Hein Ellingsen, Bildanalys, s 186.
194 Ibid.
195 Roy Andersson, Vår tids rädsla för allvar, s 37.
196 Ibid, s 40.
197 Sänt i K Special, SVT, den 17 december 2010.
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Han använder inte film för att berätta historier, utan vill istället hylla skönheten och komiken i

världen, inte själva individen. Playtime kräver en aktiv publik som kan ta in allt som händer på

duken och som inte nöjer sig med att fokusera på en enda punkt. Handlingen stannar upp, börjar

igen, den leder ingen vart och är ofullständig: Saker som är otänkbara inom modern kommersiell

film. Ambitionen var att den påkostade Playtime skulle förändra filmkonsten. Jacques Tatis tanke

var att man skulle komma ut från biografen efter att ha sett Playtime och att filmen liksom skulle

fortsätta ute på gatan. Det var en nyskapande och väldigt överraskande film men folk vände den

ryggen. Filmen var så nära verkligheten att många inte tyckte den var rolig. Den var för verklig.

De förstod inte filmen och svarade inte på den. Bara ett fåtal förstod. Tati var inte ute efter att

vara biopubliken till lags. Han hade inte kunnat klippa om Playtime så att folk skulle förstå. Om

man inte förstod filmen spelade klippningen ingen roll. Det blev snabbt uppenbart att filmen

måste spela in enormt mycket pengar för att man skulle gå jämnt upp. Hans finansiärer fick kalla

fötter efter halva inspelningen. Situationen blev så desperat att Tati var tvungen att belåna sitt hus

och låna pengar av både sin mamma och sin syster. Allting var belånat.

     Mike Mills säger i dokumentären att ljudet får en att studsa till och gör det svårt att komma in

i filmen. "Dessutom skiljer sig tempot från det vi annars är vana vid. De båda aspekterna är mer

störande, mer irriterande, än man kanske tror. Filmen verkar upphäva ett status quo. Den skiljer

sig helt från den typ av film som kommer från Hollywood där allt kretsar kring en huvudperson,

en kris, ett vapen och så vidare. För en sån publik känns det konstigt när det händer flera saker i

samma scen och därför har många svårt för den."198

     1967-1968 är Playtime ett ekonomiskt fiasko. Publiken tycker inte om den och kritikerna

hånar den. Filmen får ingen amerikansk distributör och släpps aldrig i USA. Tati kan inte betala

tillbaka skulden. Han förlorar huset, sin mors arv och sin systers besparingar. Tati blir fullständigt

utblottad. Och ändå har han gjort precis den film som han har velat göra.

     Serieskapare Sylvain Chomet berättar att Tati inte är någon typisk filmare. "Det påminner mer

om teater än om film. Han använder inga närbilder, kameran rör sig väldigt lite och man ser alltid

rollfigurernas fötter, precis som på teatern. Inom teatern ser man hela bakgrunden och alla

rollfigurer och man gör själv sina närbilder. När människor tittar på en Tati-film, så deltar de

                                                
198 Översättning Ingrid Gradén, Svensk Medietext för SVT, Jacques Tati från 2009, sänt i K Special, 17 december 2010.
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verkligen."199

     Mimartistgruppen Gamarjobat nämner att Tati är noga med detaljer. "Han har med en massa

små detaljer och vissa kanske missar dem. De kanske missar dem både på filmduken och i

verkliga livet."200

     Från ett arkivklipp berättar Jacques Tati: "Jag var tvungen att göra Playtime. Jag hade inte

velat göra en film bara för att tjäna pengar. Om nån som jag inte gör så, så skulle det bara vara

marknadskrafterna som styrde. Jag hade full konstnärlig frihet och det är nåt som vi måste värna

om inom filmen. Annars kommer alla filmer att se likadana ut."201

     Enligt Claes Jurander, lär vi oss, med alfabetiseringen, att "tänka i redan givna begrepp, vi

använder etablerade abstraktioner och livet blir på många sätt lättare men vi är samtidigt allt

längre från punkten noll."202 Kanske är det en skenbar lätthet. Smidig och bekväm, men skenbar.

     Nollpunkten "handlar om en reell starttid av fenomenet människa, men även "en närmare

kontakt med Gud själv kanske".203 Vi förlorar den kontakten när konstnärer, men även andra,

vem som helst, "tävlar i att vara mest samtida."204 Då är det lätt att vuxenkonsten handlar om

"uppvisning av en duktighet: "Se här! JAG kan också!" Och som därigenom stelnar och blir rätt

ointressant i bildspråklig mening."205 Det vi kan göra är att "försöka sätta oss i situationer där vi

är så nära punkten noll som möjligt. Där vi är stolta över det vi inte vet eller kan, där vi inte har

kontroll och där vi bara är närvarande med stora ögon och vickande tungor glömmande våra

JAG!"206

     Karin Johannisson säger att sensibilitet är social kompetens. "Nyckeln är kommunikation. [...]

Sensibilitet förkroppsligar den bästa formen av social instinkt - altruism, empati och sympati [...]

Filosofer som David Hume och Adam Smith förklarar att känsla, inte förnuft, är moralens

källa".207 Människan har ett förhållande till det hon registrerar. Men det finns en oroväckande

ovilja att se verkligheten i ögonen. Det kräver en förändrad syn. Man berövar sig väsentliga

möjligheter om man ställer sig blind inför konsten.
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203 Ibid.
204 Ibid.
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Enligt konstnären Marcel Duchamp är det betraktaren som gör konstverket.208 Låt oss säga att det

är så. I så fall blir vi som betraktare med inlevelse medagerande, skapande, vi lever. "Det är

också att sammanfläta konst och liv, att uppmärksamma "totaliteten av den relation som

människor står till varandra, och till det de är beroende av, alltså naturen. […] För den som ställer

sig öppen och seende för den, finns ingen återvändo."209

     I Sigmund Freuds anonymt publicerade uppsats från 1914 om Michelangelos Moses, skriver

han om sina upplevelser av konst.210 "Inför dessa upplevelser menar han sig ofta ge sig god tid att

fundera över hur de verkar i honom för att kunna tillgodogöra sig dem på sitt eget sätt. Han säger

att vad han söker är att "förklara för mig själv vad deras inverkan beror på. [...] Närhelst jag inte

kan det [...] är jag närmast oförmögen att uppleva någon njutning. Någon rationalistisk, eller

möjligen analytisk, sinnesrörelse gör uppror mot att bli gripen av något när jag inte förstår varför

jag blir berörd och vad det är som berör mig."211 Sigmund Freud, den store utforskaren av de

mänskliga känslorna, ger uttryck för någon slags emotionell beröringsskräck. Han känner tvivel

inför "den oceaniska känslan"212 och för samman konst och andlighet i samma kategori eftersom

de båda har sin grund bortom förnuftet. Varken han eller psykoanalysen kan få grepp om den

mänskliga kreativiteten och den andliga mystiken.

Konstnärligt skapande är, enligt Freud, människans förmåga till sublimering. Man har förmågan

att låta primitiva och oroande känslor avledas i mindre hotfulla former. Sublimering, ansåg han,

är en utav det mänskliga psykets bästa egenskaper, eftersom man vänder på oönskade och

destruktiva krafter till utvecklande och skapande handlingar.213

     Den oceaniska känslan är det tillstånd då värld och existens hålls samman i en enhet, självklar

och oöverblickbar på samma gång. En ursprungskänsla som utgår "från det lilla barnets gränslösa

värld där modern och omvärlden tycks utgöra en enhet med det egna jaget. Vår jagkänsla härrör

således ur ett mycket rikt, närmast allomfattande material och bibehåller en omedveten kontakt

med det."214 Freud försöker förstå känslan och beskriver den som "en subjektiv realitet och inte

någon produkt av något trossystem."215 Konstnärer kan mer eller mindre relatera till denna
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ursprungliga känsla, den är mer eller mindre intakt och "lever sida vid sida med den mer

avgränsade jagkänslan hos den mogna individen."216

2.7 Möjlighetsglasögon

Matti Bergström säger att det inom oss finns ett "möjlighetsmoln" och att barn ser sin omgivning

genom "möjlighetsglasögon".217 "I fantasin är allt möjligt som vi kan förverkliga eller avstå ifrån.

På samma sätt är det med konsten [...] utforskningen av bilden sker villkorslöst och tillåter det

oväntade att ske."218 Det är i möten och kollisioner med andra människor man bäst förverkligar

sig själv. I synnerhet tillsammans med barn.

     Konstens grundsträvan, enligt Carl Jonas Love Almqvist, är att bli alltmer mänsklig och

naturlig, i inre och sann mening. "Det stora i konsten är att förnimma och uttala allt ifrån den

artistiska horisonten, hvilket är långt ifrån detsamma som att ljuga om allting. Men att se Guds

hela skapelse ifrån den artistiska horisonten, är att se den i ursprungsskick, och ungefär som ett

barn. Allt blir lek då, och dock tillika det största allvar."219 Små barn kan vara mycket fria i sin

fantasi och i sitt tänkande. De har inga förutfattade meningar, söker inga svar i givna kvarter och

de har förmågan att hitta på nya saker. Enligt dramatikern och filosofen Friedrich Schiller:

"Människan är sant mänsklig endast då hon leker."220

     Den där ursprungliga kreativiteten. Hur kan vi få tillbaka den? Kanske kan man koppla ihop

sin egen lust och sitt eget mod med barns fria, ohämmade skaparglädje. Se deras kreativitet som

en stor inspirationskälla när man skapar och betraktar konst.

     Vad betyder då kreativitet? Hur definierar man ordet? I Stora synonymordboken är 'kreativitet'

synonymt med "skaparkraft, idérikedom, nytänkande, uppfinnings- och innovationsförmåga".221

Kreativitet är alltså skapandet av nya tankar och idéer. Och när nya idéer skapas, föds nya sätt att

se och nya sätt att känna. Rollo May säger att kreativitet är den intensivt medvetna människans
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möte med omvärlden.222 Berättelser och bildskapande är beroende av leken och fantasin. Gränsen

mellan verklighet och dröm suddas ut i leken och fantasi är en tillgång vid problemlösning.

     I intervjun med konstnären Jan Håfström ur Konstens anspråk, säger han om barndomen att

den är både lockande och smärtsam. Och att livet är ett mysterium som man blir mållös inför.223

Att se möjligheterna i ordlösheten, i det osagda. "Konsten har alltid velat formulera det osagda.

Det som inte världen ser, eller det som världen har gjort sig av med."224 Loris Malaguzzi har

formulerat sig så här:

Ett barn är gjort av hundra.

Barnet har hundra språk

hundra händer hundra tankar

hundra sätt att tänka att leka och att tala på

hundra alltid hundra sätt att lyssna

att förundras att tycka om

hundra lustar att sjunga och förstå

hundra världar att drömma fram.

Ett barn har hundra språk

(och därtill hundra hundra hundra)

men berövas nittionio.

Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen.

Man ber barn:

att tänka utan händer

att handla utan huvud

att lyssna men inte tala

att begripa utan glädjen i att hänföras och överraskas

annat än till påsk och jul.

Man ber dem:

att bara upptäcka den värld som redan finns

och av alla hundra berövar man dem nittionio.

Man säger dem:

att leken och arbetet

det verkliga och det inbillade

                                                
222 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 82.
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vetenskapen och fantasin

himlen och jorden

förnuftet och drömmarna

är företeelser som inte hänger ihop.

Man säger dem att det inte finns hundra

Men barnet säger:

tvärtom, det är hundra som finns.225

Om man ser bättre, tänker man också bättre, man talar bättre och förstår bättre, säger Malaguzzi.

"Då får vi en kreativ och kritisk människa där självkänslan inte är förankrad i utantilläxor, eller i

titlar, pengar eller egendom. Kunskaperna är istället integrerade i hela personligheten".226 Maria

Taube försöker ta fram barnens egna begrepp och minnen när hon har konstvisningar: "Det finns

ingen motsättning mellan kunskap och upplevelse i min konstvärld. Att bara kunna känna igen

rätt -ism är ingen kunskap med liv i." Hon gillar inte "torr" kunskap. "Ytterst handlar det om

konsten att leva. Och att förbli en levande."227

     Den konstnärliga uppgiften är, enligt Samuelson, att kliva ut i omvärlden och låta tingen och

materien arbeta tillsammans med oss.228 "All materia står till tjänst, om vi står till tjänst för den.

T o m en vind, för den som kommer överens med den."229 Duchamps ord: "En konstnär kan

använda sig av vad som helst - en plump, en linje, den mest konventionella eller okonventionella

symbol - för att säga det han vill ha sagt."230

2.8 Fantasi och verklighet

Fantasin är psykets expansion. Den är individens förmåga att möta bombardemanget från det medvetna med idéer,

impulser, bilder och alla andra sorters psykiska fenomen som väller fram från det förmedvetna. Det är förmågan att

"drömma drömmar och se visioner", att överväga olika möjligheter och att uthärda spänningen i att samtidigt

uppmärksamma dessa olika möjligheter.
231
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Fantasi och inlevelse verkar vara viktigt för att behålla sin kreativitet. Men hur ser vi på fantasin?

I antonymordboken är motsatsorden till 'fantasi' inte bara fantasilöshet utan även verklighet,

realitet, sanning, fakta, verkliga livet.232 Motsatsen till 'fantasifull' är fantasilös, torr, tråkig, trist,

stereotyp, fyrkantig, prosaisk, jordbunden.233 I den pedagogiska uppslagsboken är 'fantasi'

synonymt med inbillningsförmåga. Här står även att fantasiföreställningar kontrasteras mot

minnesbilder och kognitiva och rationella processer.234

     Fantasin nedvärderas, enligt Matti Bergström; "det är bara fantasi, säger man avfärdande."235

Lekens innersta mening är att kanalisera kaoset, inte att vara duktig. "Leken för in kaoset i

hjärnbarkens rationella verklighetsvärld."236 En värld som inte kan utvecklas om inte kaos och

energi tillförs. Därför leker barn och kreativa. "En individ med ett välutvecklat möjlighetsmoln

ser omgivningen som omhöljd av möjligheter och kompletterar den fysiska yttre rymden med en

virtuell rymd."237 Det finns en fara i att skilja fantasin från verkligheten, skilja själen från

kroppen, hjärtat från hjärnan, känslan från förnuftet. Faran ligger i att vi lättare distanserar oss

och har svårt att ta ansvar för våra handlingar. Det blir något slags "vi och dom"-tänkande eller

snarare någon slags splittrad "här och där"-anda kring det som är vår helhet. "Vi har blivit

"värdeinvalider" som grundar vårt seende på information utifrån. Människan känner inte sig

själv. Kan inte se helheter och förstå konsekvenserna av sitt handlande."238 Vad händer med vår

utveckling, med vår samtid, om vi inte är nyskapande, om vi inte uppmuntrar nytänkande?

     Vi riskerar att sluta utvecklas, om vi inte kreativt reflekterar kring våra erfarenheter, kring det

upplevda. Vi riskerar att stagnera. Vår kunnighet och kännedom blir slentrianmässig. Våra rutiner

och våra vanor stelnar. Gamla hjulspår. Vaneseende. Loris Malaguzzi talar om seendets

pedagogik:

Jag vill hellre utgå från ögat än ordet. I vår tid ges ögat en allt större roll, men syftet är samtidigt att utnyttja och

förnedra det. Det gäller att ge barn en motkraft till de kommersiella bilderna, till den stress som avtrubbar oss och får

oss att kräva allt häftigare impulser för att stanna upp och reagera. Seendets pedagogik handlar inte bara om att se.

                                                
232 'fantasi' ur Ord och motsatsord, s 65.
233 'fantasifull' ur Ord och motsatsord, s 65.
234 'fantasi' ur Pedagogisk Uppslagsbok, s 158.
235 Katta Nordenfalk, Barns bilder och solen lyste blå, s 24.
236 Ibid.
237 Ibid.
238 Ibid, s 27.
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Det innebär att tränga in i tingen, tillägna sig, reflektera och kunna ta ställning. Att inse.239

Bildspråk är essentiellt i allt språk. Genom ett kreativt och nyskapande bildspråk kan seendet och

tänkandet vidgas. Ordet 'konst' kommer från forngermanskans kunst som härstammar från können

och betyder 'kunnande'.240 Det är så konst bör uppfattas. Som kunskap. Konsten kan öva oss i

förmågan att se likheter, olikheter och sammanhang. Bildspråket "töjer på språkets inneboende

visualitet och arbetar ibland till och med bortom logiken."241 Det tränar vår fantasi och vår

tankeförmåga. "Det handlar om en förmåga att se likheter, hitta samband och skapa olika sorters

hypoteser." 242 Konstnären är "själens, tänkandets och den mänskliga erfarenhetens

vetenskapsmän."243

     Konstnären Elin Wikström berättar om sin syn på konst: "Konsten har alltid legat och pendlat

mellan fiktion och verklighet. Och en av de stora insikterna i hur det är att vara människa i vårt

samhälle idag är att den information vi har omkring oss både är fiktion och verklighet."244

Fantasin kan förena både rationalitet och intuition och de samspelar med varandra, sammanflätas

i tänkandet och kompletterar varandra på vägen till ny kunskap: "I inlevelsen förtätas verklighet

och fantasi samman, det som är och det som skulle kunna vara."245

     Arkitekten Klas Tham menar att inlevelseförmåga och föreställningsförmåga förutsätter

fantasi och att det ligger väldigt nära empati.246 Det är en nyckel i skapandet. Genom

inlevelseförmågan kan vi få klarhet i skaparprocessen, det kan leda oss framåt och öppna

oväntade ingångar. Det är här vi fångar upp våra idéer. Inlevelsen, fantiserandet och drömmandet

är nödvändiga för den skapande processen, för att möjligheter ska kunna förverkligas.247

     Den västerländska kulturen är rationalistisk och konsten får en förringande betydelse. Den ses

som en primitiv form och som en motsats till förnuftet som i sin tur ses som en civiliserad form.

Men snarare är det så att "det kreativa mötet i konstens form är "totalt" - det uttrycker en

helhetsupplevelse, medan vetenskapen och filosofin sedan avskiljer delaspekter för att studera

                                                
239 Citat av Loris Malaguzzi ur Katta Nordenfalks Barns bilder och solen lyste blå, s 48.
240 'Konst' ur Wikipedia.
241 Lars Elleström, Lyrikanalys, s 82.
242 Ibid.
243 Ibid.
244 Lo Caidahl, Konstens anspråk, s 184.
245 Pirjo Birgerstam, Skapande handling, s 39.
246 Ibid, s 41.
247 Ibid, s 40.
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dem."248

Where fantasy comes from is the reality. [...] It is totally fantastic that we look the way we do, and sometimes you

see that very clearly in a picture. Because it's so real, it's fantastic - not that it's so fantastic that it's real. Reality is

reality, and if you scrutinize reality close enough, you really, really get to it. It's fantastic.249

2.9 Mod

I Rollo Mays bok Modet att skapa, står det att varje skapande möte är en ny händelse och att det

krävs en ny akt av mod varenda gång.250 När vi förhåller oss som ett barn till den kreativa

processen är misslyckanden inget hinder. Det finns en djup emotionell kunskap i ärliga misstag

och misslyckanden pekar inte bara bort från något utan till något annat.251 I den tillfälliga

förvirringen finns en kreativ möjlighet. Det är en viktig del av skapelseprocessen eftersom det

fula och svåra kan innehålla ett frö till det vi söker, till det riktigt vackra och välfungerande. "I

mötet med realiteterna behövs det, utöver mod, envishet att inte ge upp."252

     En skapande människa vågar se, vågar chansa, vågar ta en risk som bryter mot det invanda

mönstret, konventioner och gängse normer. Det kan ses som provokativt eftersom en kreativ

person tar avstånd från det som redan finns. Man bryter mot normen för att skapa nytt. Det ligger

i själva kreativitetens villkor. Konstnären Dan Wolgers ang provokationer: "Jag har fått lära mig

att mina verk är chockerande. Och det tycker jag är helt ok. Men jag är absolut inte ute efter att

provocera. Däremot chockera, genom att göra något nytt. Men jag blir säkert provocerad också,

av andra konstnärer, eller rättare sagt, jag är säker på att jag blir provocerad av andra konstnärer.

[...] Jag tror snarare att det är de som känner sig provocerade som måste gå hem, in i kammaren,

och ta sig en funderare över varför de blir provocerade."253

     Precis som barnet kan vi vara medskapande och ha en större kreativ förmåga när vi använder

oss av nya och alternativa handlingar. "För att detta ska bli möjligt måste var och en ha förmåga

                                                
248 Rollo May, Modet att skapa, s 80.
249 Citat av Diane Arbus ur Patricia Bosworths Diane Arbus, s 304.
250 Rollo May, Modet att skapa, s 23.
251 Pirjo Birgerstam, Skapande handling, s 55.
252 Ibid, s 56.
253 Tidningen Kulturen, Kortslutaren av Thomas Sjösvärd, publicerad 17 april 2008.
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att formulera egna tankar, kunna ifrågasätta, lyssna på andra, ta hänsyn, kunna ta många aspekter

i beaktande och ta ställning, men ändå vara beredd att ändra uppfattning."254 Till skillnad från

fanatikern "är den individ som har mod att tro och samtidigt erkänna sina tvivel flexibel och

öppen för nya sanningar."255

     Ett citat av författaren Leo Tolstoy: "Alla stora revolutioner i människornas liv har ägt rum i

tankens värld. När en förändring sker i människans tanke, då följer handlingen tankens kurs

såsom skeppet följer rodrets kurs."256

     Men modet. Hur kan vi behålla modet? Enligt May innebär mod att vi har förmåga att gå

vidare, trots att vi grips av förtvivlan.257 Han anser att mod kräver en tyngdpunkt i vår egen

varelse och att vi utan denna tyngdpunkt upplever ett vakuum, en inre tomhet som leder till apati

och feghet.258

     Det finns en mur som vi behöver hoppa över. Revoltera mot den människosyn som leder till

att de vuxna får ett anpassat och passiviserat barn. "Vi borde ha en vuxenkultur som, i stället för

att befästa traditionella undervisningsmetoder som "bygger på ständiga upprepningar och

betungande filantropisk inställning", i stället stimulerar till experimenterande, forskande och

förändring."259

     I en hierarkisk, programmerad och schematisk undervisning kan inte barnens alla uttryckssätt

tillgodoses. Ett barn som har mist sin nyfikenhet, som inte längre låter sig förvånas, blir som

vuxen en betraktare som inte vill utforska, inte vill förstå. En person som är ointresserad av att

tillägna sig det betydelsefulla och komplexa i livet, är oförmögen att på samma gång leva med

känsla, fantasi och förnuft. Man handlar utan att tänka på konsekvenserna och förbiser sina

förutsättningar att utvecklas och relatera till andra människor.260

     Poeten och den danska akademiledamoten Pia Tafdrup skriver i sin poetik Över vattnet går

jag, att det är det ännu inte erfarna som försätter henne i rörelse, möten som väntar och

förvandlingen hon utsätter sig för.261 Skapandet handlar om en skärpt uppmärksamhet och ett

särskilt sätt att leva för att inspirationen ska infinna sig: "Utan ett bankande hjärta, ingen

                                                
254 Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi, Lyssnandets pedagogik, s 140.
255 Rollo May, Modet att skapa, s 18.
256 Citat av Leo Tolstoy ur Herbert Reads Uppfostran genom konsten, s 310.
257 Rollo May, Modet att skapa, s 10.
258 Ibid.
259 Jan Bahlenberg, Carlo Derkert Porträtt av en konstvisare, s 95.
260 Ibid.
261 Pia Tafdrup, Över vattnet går jag, s 139.
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poesi."262

                                                
262 Pia Tafdrup, Över vattnet går jag, s 10.



60

3. Avslutande diskussion

Den ryske formalisten Viktor Sjklovskij publicerar sin uppsats Konsten som grepp 1917. Han

förklarar konstens mening med 'främmandegöring'. Det begrepp som krävs för att vaneseendet

ska brytas, så att vi kan frigöra oss från skygglapparna. Sjklovskij särskiljer det prosaiska,

vardagliga, automatiska språket från det poetiska; diktens språk. Om prosan är en marsch, är

poesin ett invecklat och livligt samtal.

     Förkunskap och förförståelse kan i viss grad göra den vane konstbetraktaren blasé, om han går

in för likhetsgranskning och jämför den ene med den andre. Men då kanske han även är blasé

inför sådant som inte räknas som konst? Oavsett om man har förkunskaper eller ej, behöver man

uppleva konsten i sin egen kropp.

     När vi ser på konst förhåller vi oss samtidigt till personliga och allmängiltiga visuella koder

och till det nya skapade uttrycket. Det handlar, enligt Thomas Kjellgren, om hur man använder

sig av denna kunskap. Är den ett hinder eller en nyckel?

     Det automatiska tyckandet och seendet gör oss stängda för att kunna ta emot konsten. Ernst

Billgren menar att man behöver hålla sina sinnen olåsta, för att ha förmågan att kunna överraska

sig själv, även med sådant som man sett ofta. Kjellgren understryker att vi behöver ifrågasätta

vårt sätt att se på världen, vardagen och samtidens uttryck för att inte riskera missuppfattningar

gällande vår tillvaro och vår samtid.

     På frågan varför många vill begripa konst, svarar Billgren att konst inte är några rebusar, att

han kan uppskatta ett träd, även om han inte förstår det.

     När betraktaren frågar någon annan än sig själv om vad konstverket föreställer, lämnar hon

över sitt eget seende till en utsedd vägledare, trots att det inte finns något facit. Konsten skapas

framför allt i betraktarens egen kropp, via hennes egen blick, hennes egna känslor och tankar.

     Att göra oss mer seende är kanske konstens viktigaste uppgift. Konstnären vill få betraktaren

att tänka själv. Kanske inte ens tänka. Känna. Med hela kroppen. Om vi är stängda som

betraktare är det inte konstigt att konsten ibland missförstås. För att frigöra oss från vaneseendet

behöver vi vidga vårt bildrum. Vara flexibla och öppna för nya sanningar. Lägga bort våra

fördomar och lägga till lite mod. Vara nyfiken, närvarande och lita till våra sinnen. Vara oss

själva och fortsätta utvecklas. Inte förminska oss till det som med bokstavslogik kan förstås.
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Konstnärens enda ansvar är, enligt Kjellgren, att fortsätta skapa verk som är fria i både tanke och

seende. Att vara allmängiltig genom att vara personlig. Att se upp för stereotyper och skapa

förståelse och framställningar av det som sker inuti och runt omkring. Vad är konsten utan en

dialog med en inlevelsefull, medagerande betraktare?

     På många sätt är rädsla en orsak till vaneseende. Om vi omger oss av ett förhållningssätt som

bygger på respekt och en tillit och tro på varandras förmågor, minskar rädslan. Om vi är skamlöst

nyfikna på varandra och ger varandra tid. Vi kommunicerar med varandra på så många fler sätt

än enbart det verbala. Om vi inte litar till vår egen förmåga, till vår egen skaparkraft, är vi

förlorade. Då irrar vi i blindo. Vi behöver byta ut rädslan och ängsligheten mot nyfikenhet och

skaparlust. Kreativ sensitivitet. Betraktaren gör konstverket.

     Utan en vision, utan en hjärtlig inlevelse, blir vi apatiskt avtrubbade, livet blir en andefattigt

snustorr motorvägssträcka som består av tidsbrist och likgiltighet. Vi behöver vara vidgade,

vidöppna mot världen för att förstå vårt sammanhang, vår gemensamma delaktighet. För att vi

ska kunna vara medskapande betraktare, behöver vi se på världen med en vaken och engagerad

blick. Då kan vi känna oss som en del i något större. Vi spränger logiken och befinner oss på ett

område som är bortom det prosaiska medvetna tänkandet. Perception rör inte enbart synorgan.

Om ögat får hjälp av örat och fingertopparna, blir det gemensamma intrycket mer värt än varje

sinne för sig.

    Enligt Marie-Louise Ekman sysslar konsten med att beskriva vår tid, våra mentala lägen och då

behöver vi finnas här. Vara nollställda och närvarande för att vi ska kunna uppleva något nytt. Vi

kan inte tro att konstpedagogens uppgift är att uppleva konsten åt oss så att vi slipper.

     På en bild av serieskaparen Jan Stenmark blickar två personer ut över en stad i solnedgång.

”En dag ska vi alla dö.”, säger den ene personen och den andre svarar honom: ”Alla andra dagar

ska vi det inte.” Vi skapar vår egen verklighet. Så länge vi lever är det vårt uppdrag.

     Vår barndom har en viktig betydelse eftersom den formar oss till de individer vi blir. Men vi

är inte en och samma människa under vårt vuxenliv. Varje dag är en ny chans för oss att

utvecklas, förändras och lära sig av det vi tidigare varit med om. Man kan inte lära gamla hundar

sitta, enligt ordspråket. Det är kanske sant. Men vi är inga hundar.

     Bilder som inte låter sig förklaras verbalt, kallas av Roland Barthes för punctum; den ordlösa

punkten. Punctumeffekten är betraktarens ordlösa upplevelse uppenbarad i konstverket. Ett
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ordlöst tillstånd. Vi är nollställda i den mest fascinerande betydelsen. Vi kan uppleva denna

essens och reflektera över ordlösheten för att vi har kontakt med vår intuition, det är ett moment

av ny sensibilitet och skapande mod.

     Lekens betydelse är viktig. Likaså nyfikenheten, berättandet, samtalandet och lyssnandet.

Erfarenheten är viktig, men att våga visa sin osäkerhet är viktigare.

     Allt är möjligt i möten med andra människor. Nya tankar och idéer leder till nya sätt att se och

nya sätt att känna. Kunskapen behöver vara integrerad i vår personlighet och vi behöver hålla oss

kritiska och kreativa.

     Verkligheten är ingenting utan fantasin. Vad nytt skulle skapas, vilka problem skulle lösas, om

vi saknade fantasi och nya idéer? Med en skärpt uppmärksamhet kan vi hålla oss borta från

vaneseende och apati.

     Åsa Beckman skriver en spalt i Dagens Nyheters bokbilaga, att nutida författare snarare skulle

säga att de vill få läsaren att se, än att säga sig vilja bryta vaneseendet och att "det är en ganska

stor skillnad på om man vill beskriva vardagen mer transparent eller om man med olika litterära

grepp liksom vill kortsluta oss läsare och ruska oss till liv."263 Men det behöver inte vara en så

stor skillnad om vi inte vill. Det handlar om seende. Att få läsaren eller betraktaren att se. Vi kan

väl börja där?

Ögat är ljusets sista, högsta resultat i den organiska kroppen.

Ögat som skapelse av ljuset uträttar allt som ljuset självt kan uträtta.

Ljuset överlämnar det synliga till ögat; ögat överlämnar det till hela människan.

Örat är stumt, munnen döv, men ögat förnimmer och talar.

Däri speglar sig världen utifrån, människan inifrån.

Det inres och det yttres helhet fulländas genom ögat.264

                                                
263 Dagens Nyheter, lördag 11 september 2010, Åsa Beckman, Boklördag, s 12.
264 Aforismer av Johann Wolfgang von Goethe ur Goethes färglära Första avdelningen Fysiologiska färger, s 4.
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Efterord

'Ingenting är nytt under solen' är ett syrefattigt sätt att förhålla sig till viljan, kreativiteten och

skapandet. Det dödar glädjen, klipper vingarna. Det jag värjer mig emot är att vara en passiv påse

som fylls av andras kunskaper. Jag vill inte lära genom att styras av andras kunnande. Jag vill

växa och förstå, jag vill skapa min egen kunskap och hålla fast vid min inutikraft, mina egna

resurser. Jag vill hellre att man lär av varandra, att man för en dialog; en ömsesidig kunskap. Jag

vill utmana tankarna, överskrida gränserna och då räcker det inte med ett 'Lär!' Jag föredrar ett

'Lev!'

     Allt är nytt under solen. "Ingenting är grymt. Allting är grymt. Ingenting är komiskt. Allting är

tragiskt. Ingenting är tragiskt. Allting är komiskt. Allting är verkligt, overkligt, möjligt, omöjligt,

fattbart, ofattbart. Allting är tungt. Allting är lätt."265

     I författaren Håkan Nessers roman Maskarna på Carmine Street, får man följa ett gift par.

Han är författare, hon är konstnär. Konstnären får en fråga av en journalist som undrar vad som är

det viktigaste elementet i hennes bilder. Tystnaden, svarar hon, och tillägger att det är det

viktigaste elementet i alla bilder. Hennes man undrar över hennes svar, tycker att tystnaden bara

är en frånvaro. Men hon säger emot:

Tystnaden är en närvaro. Och ordlösheten är en egenskap, det kan vara svårt att begripa det, men så är det. [...] Har

du aldrig tänkt på hur viktigt det är att det är tyst runtomkring dig när du ska betrakta en målning? Jag menar

verkligen betrakta och försöka förstå den. Det kommer ett ögonblick [...] när du upptäcker att det inte bara är du som

betraktar bilden. Bilden betraktar också dig. Det är [...] i det ögonblicket, när du känner att du är iakttagen, som du

viker undan med blicken och går vidare till nästa tavla. [...] Det lönar sig alltid att dröja kvar framför en tavla [...]

Man ska inte vika undan med blicken. För det är när jag inser att jag också är betraktad som det börjar hända

saker.266

Professorn, dramatikern och akademiledamoten Ragnar Josephson skrev Konstverkets födelse i

början av fyrtiotalet. Följande citat kommer därifrån:

All konst, värd namnet, hör oskiljaktigt samman med livet. Det vi kallar det fria, konstnärliga skapandet, den fria,

                                                
265 Notes et contre-notes av Eugéne Ionesco ur Roy Anderssons Lyckad nedfrysning av herr Moro, s 11.
266 Håkan Nesser, Maskarna på Carmine Street, s 139f.
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estetiska leken, är endast skenbart en undanflykt från livet; i själva verket är det en ständigt förnyad seger över det.

Det är mänsklig nöd och mänsklig möda, det är blod och hunger och lust och tro och tårar, som pressas samman och

sublimeras till konstens evigt lysande smycken.267

En ständigt förnyad seger över livet. För några morgnar sedan, och för första gången, försökte

min tvåårige son öppna den nyköpta messmörsförpackningen vid frukosten. Både plastlocket och

det tunna, skyddande metallbladet. Han kämpade men gav inte upp och utropade "Jag vann!" när

han lyckades. Att ha den inställningen när vi antar utmaningar och övar oss på saker vi aldrig

gjort förut. Inte vara rädda för att misslyckas. Vi kan inte förlora.

     Under Thomas Kjellgrens föreläsning den 14 mars 2010, berättar han om en konstvisning han

ansvarat för i Wanås. En guidetur bland konstinstallationerna i bokskogen. Vid varje stopp, vid

varje ny installation är det en man i visningsgruppen som frågar honom: "Vad föreställer detta?"

Mannen verkar vara ganska irriterad och har nästan en negativ attityd i sitt sätt att ställa frågan.

Samma fråga vid varje ny installation. Gång på gång. Thomas Kjellgren försöker svara så gott

han kan. De har sett 9-10 verk och hört frågan 9-10 gånger innan de kommer fram till den

brittiske skulptören Anthony Gormleys trådsmala giacomettiliknande skulpturer. Rätt så långt ut i

skogen. Mannen frågar ännu en gång. Nu får en elva-tolvårig pojke nog. Han fäller sin replik:

"Vad föreställer du själv?"

                                                
267 Ragnar Josephson, Konstverkets födelse, s 16.
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