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ABSTRACT 

 

Att måla essäistiskt 

Denna uppsats beskriver hur ett konstnärligt samarbetsprojekt utvecklades mellan två konstnärer. 

Målet med projektet var att komma fram till ett dialogiskt arbetssätt utan att använda det verbala 

språket och beskriver hur arbetet förvandlades från egna monologer till ett måleriskt samtal.   

Med utgångspunkt i renässansförfattaren Michel de Montaigne och hans arbete med att i 

essäform reflektera och få kunskap om tillvaron undersöks essäskrivandet både som 

forskningsmetod och förhållningssätt. Centrala begrepp är Friedrich Nietschzes apollinskt kontra 

dionysiskt och Friedrich Schillers beskrivningar av form-, sinnlig- och lekdrift. Uppsatsen är en 

meta-essä med syfte att visa hur ett essäistist arbetssätt kan reflektera och lyfta fram den egna levda 

praktiska kunskapen.   

 

Nyckelord:  

Essä, Michel de Montaigne, Friedrich Nietzsche; apollinsk, dionysisk, Friedrich Schiller; 

formdrift, sinnligas drift, lekdriften, den praktiska kunskapens teori.   

 

Painting essayistic 

This essay-form paper depicts the development of an artistic collaboration between two artists 

where the purpose was to come up with a dialogical way of working without using verbal 

language. It describes how this work developed from separate monologues to a conversation in 

painting. 

Based in the the renaissance essayist Michel de Montagne and his reflections over and 

attempts to understand our existence I try to approach the essay as a form that can be utilized as 

a method as well as an attitude towards this. Central concepts are Friedrich Nietzsche´s »the 

Apollonian» versus »the Dionysian» as well as Friedrich Schiller's descriptions of the formal 

drive, the sensuous drive and the play drive. The paper is a “meta essay” about how the 

essayistic method can be used to reflect over and emphasize personal practical knowledge. 

 

Keywords: 

Essay, Michel de Montaigne, Friedrich Nietzsche; Apollonian, Dionysian, Friedrich Schiller; 

the formal drive, the sensuous drive, the play drive, studies in Practical knowledge, 
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Inledning 

Allt började med ett samtal mellan två konstnärer där jag var den ena parten. Och som i ett gott 

samtal ledde det ena till det andra. Plötsligt började vi tala om möjliga konstnärliga dialoger och 

snart hade vi bestämt oss för att ge oss ut på djupare vatten - pröva att arbeta på ett nytt sätt. Vi 

frågade oss om det var möjligt att gå in i en total målerisk dialog utan att använda oss av det 

verbala språket. Vi ville se om samtalet kunde uppstå som målad yta. Helt enkelt låta det uppstå 

och försiggå på ett annat plan än vi är vana vid – få mer av en experimenterande karaktär. Och 

just ovissheten kring det oprövade var en lockande ingrediens i det hela. 

Projektet kom att ge mig nya erfarenheter och ny kunskap - faktiskt på	  ett omtumlande vis, 

och det bidrog till att jag såg den konstnärliga processen med andra ögon, ur ett vidare 

perspektiv. Det överraskande i projektet var att reflektionen fick en större betydelse än jag först 

anat eller avsett. Den bidrog till att jag kunde se hur en avsikt eller intention som inte alltid är 

medvetet formulerad blir mer och mer iakttagbar i arbetsprocessen. Blir läsbar. Att beskriva och 

reflektera över konstnärliga processer är en grannlaga, men nödvändig uppgift. Dels för att de 

försiggår utanför oss, men dels även	  berör och anknyter till olika skikt i oss själva - både som 

skapare och betraktare. Och det är just denna dubbelhet som visade sig vara en utmaning för 

mig. När jag senare reflekterat över arbetet har jag gång på gång funnit likheter med essän som 

genre. Essän som med sin speciella karaktär, både är undflyende och dessutom svår att beskriva 

och greppa. Detta lockade mig.  

Jag har kallat min text »Att måla essäistiskt». Utgångspunkten är att pröva om essän kan 

influera en metod och ett förhållningssätt som jag kallar essäistisk också inom ett annat område, 

måleriet. Mina resultat redovisas i essäform – alltså denna text.     

 

Hur det hela började 

Men för att börja från början. Vårt gemensamma arbete var tänkt som ett experiment där jag 

tillsammans med en målarkollega Marius, skulle göra ett samarbetsprojekt som innebar att vi 

bägge skulle måla ett antal plåtar gemensamt. Vi hade tidigare samarbetat i olika projekt både 

konstnärligt och pedagogiskt. Dialogen mellan oss hade fungerat bra och jag tror att jag vågar 

säga att projekten varit inspirerande för oss bägge och samarbetet fick alltid en omedelbarhet när 

våra idéer korsbefruktade varandra. Vi har dessutom sedan många år tillbaka haft ett pågående 

idéutbyte i samband med att vi gemensamt sett utställningar och delgett varandra upplevelser 

och tankar. Trots att vi som konstnärer är ganska olika har vi en gemensam riktning i intresset 

för den konstnärliga processen och det var just detta vi ville utforska vidare, men nu från 
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grunden. Det som skilde sig från tidigare samarbeten var att då var det ofta en av oss som ledde 

arbetet och den andre assisterade och följde upp den andres intention. Det handlade ofta om en 

konkret konstnärlig situation, till exempel ett offentligt uppdrag med färgsättning eller en 

väggmålning eller något annat där det gällde att från idé- och skisstadiet arbeta sig fram mot ett 

tydligt mål.  

Min text kan sägas vara en essä om ett måleriskt projekt som i sin tur relaterar till essän som 

metod. Kanske kan man till och med kalla den en »dubbel metatext»; dels handlar den om 

essäskrivandet som metod, men även om de processer och reflektioner som uppenbarats genom 

både skrivandet och den måleriska handlingen. Dessa motiv väver jag in på olika ställen i min text, 

men med lite olika ansatspunkter.  

Syftet är att beskriva hur en »essäistisk» arbetsmetod både kan problematisera och ge nya 

infallsvinklar, inte bara till ett skrivande utan även kan vidgas till andra områden där kunskap, 

reflektion och handling kan bli till praktisk kunskap utifrån en levd erfarenhet.  

 

Michel de Montaigne och den reflekterande texten 

Hos en av de första essäisterna, Michel de Montaigne (1533 – 1592), hittar jag en intressant 

ingång för att beskriva vårt projekt. Montaigne var verksam i Frankrike och av adlig börd. Så 

småningom ärvde han familjegodset och 1580 utges de två första av tre band med titeln Essais.1 

I dessa formulerar han små och stora tankar och livserfarenheter på ett omedelbart sätt. 

Montaigne intresserar sig för bildningstanken och för människans möjligheter att erövra 

kunskap, något som också tydligt lyser igenom i många av texterna där inget tycks vara för 

enkelt eller banalt. Tvärtom blir det mesta intressant när han med nya ögon närmar sig den ena 

eller andra företeelsen. Detta hindrar dock inte honom från att samtidigt peka finger åt den 

förkonstling och politiska korrekthet som var tidens kännetecken. 

Knappt fyrtio år gammal bestämmer han sig för att dra sig tillbaka till godsets lilla tornrum, 

det rum som är närmast himlen. På dess väggar låter han måla en latinsk text där han beskriver att 

han är «trött på slavtjänst vid domstolar och offentliga ämbeten» och nu istället vill förkovra sig i 

»musernas sköte där han i lugn och ro och frihet från alla bekymmer, skall tillbringa det lilla som 

återstår av hans liv, vilket redan nu förrunnit till mer än hälften. Om försynen så medger skall han 

fullborda denna byggnad» som han tillägnat »åt sin frihet, sitt lugn och sin ledighet».2 

                                                
1 I svensk översättning av Jan Stolpe med titeln: Essayer 1-3, Stockholm 1986. 
2 Michel de Montaigne, Essayer – Bok 1, Stockholm 1986, sid. 9f. 
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Fram till sin död kommer han att oavbrutet bearbeta texterna; ta bort, lägga till och omarbeta. 

Kanske kan man säga att texterna är inställda i en ständig förvandlingsprocess. De är inte 

avslutade sammanfattningar utan snarare ett gigantiskt work in progress.  

 Själva ordet essay är författarens eget namn på sina texter. Den svenske översättaren Jan 

Stolpe beskriver hur namnet anspelar på »försök» men även på »prov» och »prövning».3 Ordet 

»essä» var inte obekant före Montaigne utan användes under medeltiden i latinets exagium vilket 

kan översättas med substantivet »övning». Men ordet fanns även som verb, essayer, som 

närmast kan översättas med »pröva» och »testa». Och det är denna dubbla betydelse som 

Montaigne intresserar sig för. Och därmed var genren essä etablerad.4  

Från början har Montaignes texter en fri och lös form, men får snabbt en personlig inriktning i 

den första utgåvan 1580. Böckerna delas in i olika kapitel med specifika ämnen.  De olika kapitlen 

kommer att omarbetas vid flera tillfällen och till den senaste upplagan har han gjort nästan 

sexhundra genomgripande tillägg. Essäernas omfång sträcker sig från någon enstaka sida till den 

längsta som är cirka 240 sidor. Vid hans bortgång hittade man ytterligare en rad 

marginalanteckningar och lösa lappar och ända in i det sista redigerade han samtliga sina texter.5 

Och det är ingen överdrift att säga att de 107 essayerna i hans egna ögon var ofärdiga när döden 

obönhörligt kom 1592. 

   

Det gemensamma arbetet  

Litteraturforskaren Arne Melberg som i flera texter behandlat essän som litterär form lyfter fram ett 

begrepp eller en kvalité som varit viktig i essäns historia, nämligen det franska ordet expérience 

som dels kan stå för »experiment» men även för »erfarenhet».6 För mig är detta essäns fundament 

och gör den särdeles lämplig att beskriva ett skeende utifrån ett förstahandsperspektiv och där 

grundpelarna i essäbygget kan sägas vara nyfikenhet och reflektion. 

I vårt eget målningsprojekt kunde jag i efterhand se hur dessa essäns grundpelare också i vårt 

arbete blev till nya erfarenheter för mig. Den faktiska kommunikationen mellan oss skedde primärt 

genom måleriet och inte verbalt. Bara det en ny praktik. Och så småningom uppstod ett gemensamt 

arbete. Men vägen dit var varken utstakad eller rak. Kanske kan man kalla arbetet essäistiskt – 

handling parades med reflektion. Trots att vi bägge samarbetat i flera sammanhang tidigare 

upptäckte vi att det fanns flera »blinda fläckar» som plötsligt blev synliga.  
                                                
3 Ibid., sid. 10. 
4 Arne Melberg, Essä – urval och introduktion, Göteborg 2013. 
5 Montaigne, Bok 1, sid. 11. 
6 Melberg, sid. 16. 
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 För att förstå processen har jag också haft god hjälp av filosofen Hans-George Gadamer 

(1900-2002) som dök upp vid min sida och troget följt mig en tid. Gadamer brukar beskrivas 

som en av de tongivande hermeneutiska fenomenologerna och såg som sin främsta uppgift att 

beskriva vad det innebär att förstå och komma fram till en förståelse av en företeelse eller sak – 

få tag i dess sanning. Och Gadamer har varit en värdefull samtalspartner under essäskrivandets 

gång och som jag mer och mer uppskattat under tillkomsten av min text.  

 

Utmaningen och arbetsmetodiken 

Men nu ville vi arbeta på ett annorlunda sätt, utan en klart uttalat målerisk avsikt eller uttryck 

med målningarna. Vi frågade oss istället om det var möjligt att avlyssna och arbeta sig fram till 

något gemensamt utan det verbala språkets hjälp. Låta den gemensamma dialogen förflyttas till 

och uppstå enbart på plåtarna. Vågade vi arbeta på ett nytt sätt eller var utmaningen för stor? Det 

är viktigt att poängtera att det i första hand fanns en längtan att experimentet skulle frigöra och 

tillföra något nytt i det egna skapandet.  Det var således inte tänkt att vara ett socialt experiment 

även om detta blev en del av tillkomstprocessen. Vi hade bägge en intention att övervinna oss 

själva – överraska och komma bort från invanda strukturer. Just förmågan att bli överraskad är 

central i många konstnärliga processer. Det finns alltid en risk att det i skapandet utvecklas 

vanor, metoder och uttryck blir till manér som omedvetet upprepas. Naturligtvis så erövrar man 

en yrkesskicklighet som konstnär där erfarenhet läggs till erfarenhet. Dessa erfarenheter 

fördjupas i bästa fall alltmer, men faran lurar alltid att man gör något som liknar konst, men inte 

kommer ur en nödvändighet. Och plötsligt upptäcker man att man börjar producera något som 

ser ut som konst istället för att bli överraskad av det som uppstår. Och det var just denna 

erfarenhet som bidrog till att vi ville se om det var möjligt att arbeta på ett annorlunda sätt.  

I ett av de sista kapitlen i Montaignes första bok beskriver författaren metoden för sitt eget 

skrivande: 

Jag tar första bästa ämne som slumpen ger mig. Alla är lika bra för mig. Det är aldrig min avsikt att 
täcka dem helt. Jag ser nämligen aldrig det hela hos något. Det gör inte de heller som ger sig ut för att 
visa oss det hela. Av hundra delar och sidor som varje sak har plockar jag ut en  […] För det mesta 
gillar jag att fånga den via någon ovanlig aspekt. Kände jag mig själv mindre väl skulle jag ta risken 
att behandla något ämne i grunden. Eftersom jag kastar ut ett ord här, ett där, brottstycken tagna ur sitt 
sammanhang, spridda utan plan och löfte, är jag inte tvungen att svara för den ordentligt eller hålla 
mig till den utan kan växla när jag har lust; jag har full frihet att visa tvivel och osäkerhet och min 
dominerande egenskap, som är okunnighet. Varje rörelse avslöjar oss.7 

                                                
7 Montaigne, Bok 1, sid. 365f. 
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Montaignes metod blev också vår metod. Det verkar som essän kan karaktäriseras som ett öppet 

och oavslutat experiment. Kunde vi själva komma in i en liknande gemensam rörelse? 

Vi talade innan arbetet satte igång en hel del om arbetsmetodiken – hur vi skulle gå till 

väga. Vi var överens om att det är nödvändigt att det finns en yttre ram att förhålla sig till. 

Begränsningen är viktig och som konstnär måste man själv sätta den begränsningen. Där allt är 

möjligt är inget möjligt, det måste finnas en riktning. Det verkar nästan som begränsningen i sig 

skapar möjligheterna, trots att det låter paradoxalt. Vi kom överens om att inte i första hand 

sträva efter att ge målningarna ett estetiskt uttryck, det fick i så fall bli ett resultat av arbetet.  

Istället ville vi vara uppmärksamma på om vi kunde komma in i ett gemensamt arbete. Se om ett 

möte kunde äga rum eller uppstå på plåten. Måla det omålade. Komma in i en dialog. En dialog 

bygger på olikhet; men också på ett intresse för den andre. En total samstämdhet skapar ingen 

dialog. Och olikheten skulle visa sig vara större än vi räknat med. 

Montaignes egna texter genomsyras i mina ögon av ett förvandlingstema, en rörelse. En 

rörelse mellan subjektet, författaren och det beskrivna, objektet. Och böckerna blir den plats där 

denna rörelse äger rum. Där kan det mest skiftande föras samman. I texterna kan jag se ett 

mönster, nämligen att kampen mellan motstridiga idéer och tankar lyser fram. Det intressanta är 

att författaren inte tycks bekymra sig det minsta om detta utan det blir en del av böckernas 

kännetecken »Min bok är hela tiden en och densamma» skriver han för att i nästa stund tillägga 

»Jag just nu och jag för en stund sedan är två olika personer».8 Samtidigt som han å ena sidan 

vill begränsa och förenkla, arbetar han å andra sidan parallellt med tillägg, utsmyckningar och 

utvikningar. En annan paradox är att han vill skriva för eftervärlden samtidigt som »Jag skriver 

min bok för några få människor och för några få år. Hade det varit ett varaktigt ämne borde det 

ha anförtrotts ett stabilare språk [latin].»9 I efterhand kan jag se hur vårt eget arbete anknöt, vi 

hade inte satt ord på det från början, till ett liknande arbets- och förhållningssätt som Montaigne 

beskriver. 

  

Begränsningens styrka 

Detta med begränsning blev extra tydligt för mig när jag tidigare undervisade på en konstskola. 

Vid några tillfällen arbetade vi med förhållandet mellan bild och text. Jag har länge fascinerats 

av den synbart enkla Haiku-diktens ytterst stränga ram. Denna japanska diktform är enligt 

                                                
8 Michel de Montaigne, Essayer – Bok 3, Stockholm 1986, sid. 262. 
9 Ibid., sid. 289. 
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traditionen treradig, där den första raden består av fem stavelser. Den andra raden av sju och den 

tredje raden även den av fem stavelser. Sammanlagt består den alltså av 17 stavelser. Som om 

inte den begränsningen skulle vara tillräcklig bör någon av årstiderna vara synlig i dikten och 

den sista femstaviga raden bör innehålla ett överraskningsmoment. Det är även bra om både 

ögonblicket och evigheten ryms i en Haiku-dikt. Man skulle kunna tro att den yttre ramen skulle 

avskräcka vem som helst. Men det överraskande var att denna begränsning skapade och frilade 

nya förmågor hos eleverna.  

Men det är inte bara jag som fascinerats av denna diktform. Tomas Tranströmers sista 

diktsamling Den stora gåtan utgår även den från 5-7-5-indelningen.10 Tranströmer kommer i den 

till en enkelhet som bara kan bli till genom ett livs erfarenheter. All prestige är övervunnen och kvar 

finns bara en avskalad, erövrad enkelhet. Hade jag gett uppgiften till mina elever att skriva poesi i 

största allmänhet hade det antagligen inte kommit fram särskilt många rader. Men genom 

diktformens enkla symmetri flödade nu inspirationen, och de blev själva överraskade över det som 

uppstod på papperslapparna. Och det var dessutom med ett nyerövrat självförtroende och glädje de 

läste upp sina korta dikter för de övriga. Så det tycks ligga en gåtfull kraft i begränsningen som 

öppnar upp till något nytt. Man blir helt enkelt inspirerad. Begreppet »inspiration» används i tid och 

otid, men kommer från latinets inspiro och betyder ursprungligen väcka till liv, andas in.11 Denna 

betydelse har historiskt sett används för att beskriva en ingivelse från Gud, men i dag används ordet 

ofta i en liknande överförd betydelse om kreativitet. Något väcks till liv och blir verksamt. Och det 

var just detta »något» som väcktes till liv och blev verksamt i vårt eget projekt.  

 

Projektet 30 x 30 x 2 

Valet att använda plåt kom sig av att vi ville att plåten skulle kontrastera mot färgmaterialet. Plåt 

är ett relativt ovanligt material som underlag för målning. Just på grund av sin materialitet är det 

utmanande, men samtidigt inspirerande eftersom det inbjuder till att arbeta på många olika sått. 

Materialiteten var även viktig för oss bägge så till vida att vi såg hur mixen kall plåt och varm 

färg kunde ge nya möjligheter.  

Vi hade beställt 72 stycken, 0,5 mm tjocka järnplåtar i storlek 30 x 30 cm, som vi hade 

oxiderat, låtit rosta med hjälp av vatten, för att få	  en mer »sugande«	  grund så	  att färgen lättare 

kunde fästa. Rosten hade också en annan funktion; den »besudlade» materialet och tog bort det 

blanka och kliniska. Vi lade ut plåtarna på	  golvet med ett visst mellanrum så	  att vi enkelt kunde 
                                                
10 Tomas Tranströmer, Den stora gåtan, Stockholm 2004. 
11 Nationalencyklopedins ordbok, Höganäs 1995. 
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nå	  och komma åt samtliga från olika håll. Just att kunna nå	  plåtarna från olika håll var viktigt 

eftersom vi ville ta bort de olika riktningarna; det fanns inget uppe eller nere, inget höger eller 

vänster, bara en yta som ville bli målad.  

Det var även viktigt att vi kunde gå	  omkring och ha ett »ovanifrån«	  perspektiv. Står man 

framför ett staffli så	  blir rörelsen begränsad. Nu hade vi möjlighet att på	  ett helt annat sätt arbeta 

med hela kroppen. Dessutom kunde vi använda oss av olika sätt att applicera färgen på	  den 

liggande ytan; pensel, gummispackel eller helt enkelt hälla på	  färgen. Vi kom fram till att 

äggoljetempera var en lämplig teknik eftersom den kan övermålas relativt snabbt jämfört med 

exempelvis oljefärg, väntetiden minimeras. Tempera har använts i årtusenden och redan i 

grottmålningarna användes ett bindemedel bestående av äggviteämnen och olika jordpigment. 

Trots att vi ville arbeta på ett annorlunda sätt var vi på detta sätt inställda i en lång 

målartradition. Ofta när jag kommer in i ett arbete så vill jag gå vidare på direkten. Och att vi 

dessutom var två som skulle arbeta parallellt och till på köpet på samma plåtar gjorde valet av 

teknik enkelt och temperatekniken var vi bägge vana vid sedan många år. Själva hantverket att 

blanda till färgerna var också en del av processen.  

Arne Melberg beskriver hur essän utmärks av att »ett öppet sinne möter en öppen 

verklighet».12 Vår avsikt var inte att skapa målningar utan mer såsom essän beskriva något som 

uppstod, blev erfaret. Något fragmentariskt som handlar om ett här och nu. Att i första hand titta 

in i, men även ta del av en process. 

 

Förberedelsen 

Jag hade förberett ateljérummet och arbetet så tillsvida att jag städat bort allt onödigt bråte som inte 

behövdes för själva arbetet. Och rummet hade verkligen varit fyllt med saker.  Det verkar som jag 

är en samlartyp, jag har svårt att slänga saker eftersom jag tror att de en dag skall komma till 

användning. Med tiden brukar tomma golvytor fyllas av allehanda material som kan användas i 

något sammanhang i framtiden.  Problemet är bara att den framtiden aldrig verkar infinna sig och 

snart blir rummet fyllt med bråte. Av nödvändighet måste jag därför då och då rensa upp. Det går 

till så att jag förflyttar materialet till två externa förråd som efter en tid också blir överfyllda. Men 

jag har löst problemet för en tid i varje fall. 

Att göra plats för något nytt är nästan en rituell handling. Tidigare hade jag min ateljé på 

övervåningen i bostadshuset, men det visade sig vara svårt att kombinera familjelivet med måleriet. 

                                                
12 Melberg, sid. 17. 
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Det ena gick in i det andra, speciellt med barn runtomkring. Jag bestämde mig därför att bygga en 

separat ateljébyggnad. Den skulle innehålla ett stort arbetsrum, en kokvrå, ett förråd och ett litet 

rum med en säng. Det var viktigt att det fanns ordentliga kokmöjligheter eftersom jag ville kunna ha 

fester där också. Konst och god mat är en inte bara en bra kombination, det är en nödvändighet. Jag 

hade även en tanke att den skulle kunna användas för mindre utställningar, därför har jag bara en 

fönstervägg utöver takfönstren. Jag lade mycket tid på att planera ett bra ljus i arbetsrummet. 

Många konstnärer föredrar att ha norrljus som inte varierar så mycket under dagen utan är 

relativt stabilt. Men jag ville att ljuset skulle förändras i rummet så att jag kunde följa dagens 

skiftningar, så därför blev det både norrljus och söderljus. Och det visade sig vara ett bra val. Ljuset 

är mycket vackert och kanske det jag är mest nöjd med. Och dessutom skulle det vara ordentlig 

takhöjd; högt både bokstavligt och bildlikt. Så nu är det drygt fem meter. Jag ville också att det 

skulle finnas en ordentlig eldstad. Dels naturligtvis för värmens skull, men även för att elden följt 

mig genom livet. Redan som litet barn fascinerades jag av den; andra skulle nog beskriva det som 

en fixering. Jag ville alltid vara den som tände stearinljusen och jag var omåttligt intresserad av 

eldsvådor. Det gick faktiskt så långt att jag anlade några gräsbränder och vid ett tillfälle tillkallades 

till och med brandkåren för att släcka. Och det var nog tillfälligheter som gjorde att jag inte 

orsakade något allvarligare tillbud. Kanske kan man säga att jag lyckats förvandla denna »tända-på-

drift» till något positivt i vuxen ålder. Under lång tid har jag arbetat med eld- och ljusinstallationer 

utomhus på flera platser, men alltid med levande ljus i olika former som utgångspunkt. Det kan vara 

alltifrån att bygga stillsamma ljussituationer till stora eldskulpturer som dramatiskt brinner ner på 

kort tid. 

Det är något med eldens förtärande och förstörande kraft, men också eldens livgivande 

förmåga som följt mig genom livet. Just denna dubbelhet är intressant. För mig är elden en 

sinnebild för skapandet. Och det var självklart att det skulle finnas en ordentlig eldstad i ateljén. Det 

var lika självklart att jag ville kunna se elden så därför finns nu en ordentlig murad värmeugn med 

en väl tilltagen glaslucka. Och det viktigaste – framför står en tillhörande fåtölj för kontemplation. 

En intention jag har när jag arbetar med måleri är att försöka måla in ljus i det jag gör och då blir 

eldstaden en ständig påminnelse om uppgiften. I min ungdom träffade jag konstnären Evert 

Lundquist. Lundquist var som en husgud och omgiven av en speciell aura för mig i flera år. När han 

avbildar en spade eller yxa på sina målningar är det som att för första gången se dem. Förenklade 

och självklara. De blir till ögonöppnare. Hans målningar följde, eller kanske bättre förföljde mig i 

flera år. De var något jag kunde relatera till. Vid något tillfälle beskrev målaren träffande hur han 

kunde avgöra eller visste om en målning var färdig, när det var dags att avsluta. Just att sluta vid rätt 
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tidpunkt är en ständig utmaning och hans enkla svar var att han vid en viss punkt kände att »det 

börjar bli varmt». Då gällde det att stoppa upp innan målningen överarbetades. Faran är annars att 

man vill så mycket. Man blir övertydlig och överlåter inte något till betraktaren.  

 

Plåtsamtal 

Efter den här lilla utflykten är vi tillbaka i arbetet igen. Vi hade alltså	  ett stort antal plåtar på	  30 x 

30 cm som skulle målas av oss bägge. Vi hade bestämt att vi inte fick kommunicera verbalt 

under själva målningsakterna; de skulle försiggå	  under tystnad och de enda ljud som hördes var 

när vi förflyttade oss på	  golvet och verktygens ljud mot underlaget. Arbetet började lite trevande 

och försiktigt. Det inledande arbetet med varje plåt kan liknas med ett samtal med en okänd 

person; man känner sig för och inleder med några allmänna artighetsfraser som sedan övergår 

till ett mer fokuserat samtal. Redan i detta första skede kan man tala om en »omedveten» 

reflektion. Den är en del av själva målningsakten och kan sägas vara direkt införlivad med 

kroppen; att ur ett omedelbart förhållande till materialet göra konstnärliga överväganden som att 

välja färg och gestalta formen. Kanske kan man säga att det reflekterande tänkandet förflyttas till 

handen och upplevs som en intuitiv, direkt kroppslig reflektion. Verktyget som används blir en 

direkt förlängning av min hand och min kropp. Erfarenheten, den praktiska kunskapen och 

reflektionen överlappar, tangerar varandra och skapar en helhet. Och plötsligt finns den bara där.  

Filosofen John Dewey intresserade sig för hur teori, praktik, reflektion och handling hänger 

samman. Framförallt ifrågasätter han uppdelningen mellan erfarenhet och tänkande. De är enligt 

honom intimt sammanflätade. För Dewey är tanken nödvändig för reflektionen: ingen meningsfull 

erfarenhet är möjlig helt utan tänkande.13 Men är det möjligt att »tänka«	  med handen – låta 

tänkandet bli en del av den direkta handlingen och erfarenheten? Som jag ser det, sker den 

konstnärliga reflektionen i två	  steg. Dels den omedelbara och direkta som är helt integrerad med 

handlingen och kan sägas vara kroppslig, dels den reflektion som sker efteråt, som är 

tillbakablickande och där tanken har en mer »iakttagande«	  karaktär. Det vill säga, jag är medveten 

om att jag tänker, reflekterar, över det erfarna. Även Montaigne reflekterar i samma banor. Att 

handskas med saker och ting tycks intressera honom. Men det är inte i första hand ur ett 

nyttoperspektiv, utan mer därför att handen lär sig handhavandet. Det blir till en kroppslig 

                                                
13 Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwartz,  ”Tänkandets gryning”, Våga veta, red. Anders Burma, Huddinge, 
2011, sid. 100. 
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erfarenhet, »en sammanhängande kropp».14                                                                                           

Tidvis översköljs Montaigne av en stilla melankoli, precis som jag själv ibland i sina tankar, 

där människan ofta står långt ifrån de väsentliga sanningarna: »Vi har ingen kontakt med varat» kan 

han skriva i eftertänksamhet.15 »Människan kan bara vara vad hon är» säger han på ett annat 

ställe.16 Humöret går upp och ner i texterna vilket i mina ögon stärker förtroendet för honom. Han 

filtrerar inte bort tillkortakommanden utan framstår som ärlig – om än i litterär form. 

. 

Katastrofen 

För att nu återgå till vårt projekt. Det var intressant att vi höll oss till, och var upptagna av våra 

»egna«	  plåtar och snart började en och annan av dem att få	  ett eget uttryck. Då	  plötsligt började 

den ANDRE att måla på	  MINA plåtar. Varför skall han måla på	  just de som jag tyckte var bra. 

Snart hade arbetet övergått i ett nästan fanatiskt och pubertalt övermålande av varandras arbeten. 

Det kändes som den andre inte lyssnade på	  vad jag hade »sagt» i min målning, att jag inte blev 

förstådd. Plötsligt kom förstörelsen i centrum. Och Marius upplevde det på	  ett motsvarande sätt. 

Stämningen förtätades och irritationen bredde ut sig i ateljén.  

Och jag märkte att bli förstådd, tagen på allvar är ett grundläggande mänskligt behov. I 

min lärargärning på konstskolan hade jag ofta tänkt över den unga elevens behov av att bli sedd; 

ett behov som jag upptäckte var nästan omättligt. Men att det även gällde mig i lika hög grad 

kom som en total överraskning, jag hade aldrig tänkt på att jag själv hade samma behov, men nu 

visade det sig med full kraft. Och visst aktiverades mina känslor i målandet. Snart var jag fly 

förbannad. 

Förstörelsen var nu i full gång. Vi kastades in i en process på liv och död. Ateljén fylldes 

av skugglika varelser. Att hamna i kriser är visserligen mer regel än undantag i skapandet, men 

det här var bara för mycket. Den person jag såg framför mig bar helt och klart både Dr Jekyll 

och Mr Hyde inom sig. Hur kunde Marius på så kort tid ha förvandlats till en fullblodsterrorist 

som bara lämnade förödelse efter sig. Mina inre skuggor fick näring och väcktes till liv. Nu var 

det fullt krig. Inom konsten finns det många exempel på hur svåra erfarenheter ger konsten en 

ytterligare dimension, ett nytt djup – men att bli utsatt för detta gick utanpå allt. Inte ens 

krishantering på hög internationell nivå hade kommit någon vart. Upplevelsen var av närmast 

vulkanisk art, den drog med sig allt. En psykoterapeut hade under lång tid kunnat frossa i 

                                                
14 Montaigne, Bok 1, sid. 292. 
15 Michel de Montaigne, Essayer – Bok 2, Stockholm 1986, sid. 370. 
16 Ibid., sid. 254. 
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aggressiviteten som uppstod och fyllde rummet. Tydligt var att Marius vill skapa sig ett eget 

universum – exkludera mig från arbetsprocessen. Tempot blev alltmer uppjagat. Den lite vaga, 

men ändå ljusa inledningen var som bortblåst. Den hade nu övergått till en storm i ett kompakt 

andligt mörker. Det hela hade spårat ur och frågan var om det överhuvudtaget var möjligt att 

vända denna kreativa bulimi till något fruktbart – vi var nog bägge tvivlande?  

 

Överraskningen 

Men mitt i detta slagfält hände något. Jag vet egentligen inte hur det gick till. Plötsligt såg jag 

hur en av »mina«	  plåtar överraskande fick nytt liv med hjälp av Marius. Först ville jag inte se det 

– jag antog att det måste ha varit en tillfällighet. Men så hände det igen och ännu en gång. 

Målning efter målning tycktes uppstå från de döda. Vad var detta? Plötsligt visade sig nya 

möjligheter i en komposition som inte jag som initial upphovsman varit uppmärksam på. Och 

denna nya möjlighet avsatte sig direkt i själva arbetet; plötsligt öppnade det sig för oss bägge. 

Processen förlöstes och nu minskade målningstempot avsevärt och Marius arbete införlivades 

med mitt eget, blev en förlängning eller kanske bättre, en utvidgning av mig själv och mitt 

arbete. Just genom att dröja kvar och låta den andres erfarenhet också	  spela med och bli till min, 

uppstod något nytt och överraskande. Det blev uppenbart att arbetet övergått i ett ömsesidigt 

givande och tagande. 

Författaren Nina Burton som intresserat sig för skapandets villkor beskriver att nyfikenhet 

och ihärdighet är viktiga för att inte säga nödvändiga ingredienser i det konstnärliga arbetet. 

Nyfikenheten innebär öppenhet för yttre impulser och har med lekfullhet att göra. Ihärdigheten 

eller uthålligheten är å andra sidan mer allvarlig och målinriktad.17 Bägge drivkrafterna behövs. 

Hon fortsätter: 

Till skillnad från den yttre motivationen, där siktet är inställt på belöningar, krav eller rent av en 
image, är den inre ett mål i sig. Det är ett engagemang för sakens egen skull, därför att man 
personligen finner den intressant, spännande eller utmanande. […] Medan en yttre motivation 
förknippas med jobb; något man bör gör för andra, förknippas inre motivation med något man själv 
vill. Och medan en yttre motivation gör arbetet till ett medel för något annat gör en inre motivation 
själva vägen till belöning.18 

Men vad ligger då bakom drivkraften? För det första tror jag att intensiteten är viktig och till den 

måste nog fogas en riktning, en metodik. Metodiken har med tänkandet att göra. Att kunna se ett 

mönster i det egna handlandet där det sker ett ständigt återkopplande. Jag är i det jag gör. I 

                                                
17 Nina Burton, Det som muser viskat, Eslöv 2002, sid. 72f. 
18 Ibid., sid. 74. 
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lyckliga stunder kan man upptäcka hur olika delar eller fragment skapar och formar nya 

sammanhang och plötsligt upptäcks det tidigare förbigångna.  

Det var tydligt att vi kom in i ett gemensamt flöde där jag samtidigt med mitt eget målande 

så småningom blev uppmärksam på vad Marius gjorde. Våra inre kompassnålar visade inte 

längre olika riktningar utan påfallande ofta pekade de åt samma håll. Det verkade som våra olika 

perspektiv kunde komplettera varandra och ge en ny riktning i arbetet. Vi blev bägge 

uppmärksamma på den andre.  

Efter varje målningssejour försökte vi beskriva processen utifrån den egna upplevelsen och 

erfarenheten. Under denna reflektion kunde vi se och upptäcka med egna ögon hur den andre 

tillförde något avgörande i målningarna. Utgångspunkten för reflektionen var alltid de enskilda 

målningarna och händelseförloppet. Lite längre fram i processen kunde vi bägge se att 

målningarna kunde delas in i tre teman eller	  »motivgrupper«; portar, stegar och horisonter. I 

yttre mening var målningarna ”abstrakta”	  men för oss fylldes de av mer och mer mening. 

Naturligtvis spelade upplevelsen av själva processen en stor roll när vi igenkände de tre 

motiven; de var i våra ögon uttryck för ett gränsöverskridande. De blev till subjekt som talade 

till oss. Framförallt innebar det dialogiska arbetssättet med ett ömsom givande och tagande att vi 

kom något på	  spåret. Måleriakten hade utvecklats från egna monologer	  till ett konstruktivt 

måleriskt samtal	  där samtalstonen ständigt skiftade mellan det högljudda och lågmälda. Ett 

verkligt möte hade ägt rum.  

 

Friedrich Nietzsche kommer på besök 

Konstnärliga processer kan beskrivas och tolkas på en mängd sätt. Ett sätt att förstå dem, men även 

många mellanmänskliga processer är att se dem ur ett apollinskt kontra dionysiskt perspektiv. 

Friedrich Nietzsche intresserar sig för dessa begrepp som han hämtar från den grekiska mytologin. 

Enligt Nietzsche föds den grekiska tragedin ur kampen mellan två motstridiga drifter – den 

apolliniska och den dionysiska. Guden Apollon ger sitt namn åt den första driften och kännetecknen 

är det höga, måttfulla, beräknande men också drömmande. På den andra sidan har vi Dionysos – 

fruktbarhetens och vinets halvgud som sprider rus och överflöd omkring sig i den grekiska 

gudavärlden. »Dionysos är livsorgiernas gudom, främmande för intet och öppen för alla 

njutningar».19 Måttfullhet möter det extatiska i sin mest extrema form; tankens klarhet ställs mot 

                                                
19 Michael Azar, »Den dionysiska (över)människan», Människobilder, red. Claes Ekenstam & Per Magnus Johansson, 
Möklinta 2010, sid. 143. 
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känslans kraft. Det är de här dikotomierna som enligt Nietzsches skrift Tragedins födelse, är 

upprinnelsen till den grekiska kulturen. Livsbejakelse – det dionysiska sammansmältandet med 

varat, med livets egen kraft – kontra livsförnekelsen.20  

Nietzsche söker en ursprunglig mänsklig natur fri från yttre konventioner där det egentliga livet 

pulserar. I överförd bemärkelse gäller detta även konsten. För att nå dit måste vi göra upp med den 

aristokratiska kultiverade människan som inte märker att hon är tämjd och följer outtalade 

konventioner, är alltför politiskt korrekt. Och frågan blir då, är det möjligt att återupprätta den 

naturliga, ursprungliga människan, den som har kapacitet att upphäva sin djuriskhet och erövra en 

ny levande kultur. Nietzsche brottas med denna paradox och söker en utväg, en möjlighet till att 

återskapa livet »oförstörbart mäktigt och lustfyllt».21 

Jag förstår Nietzsche så att det gäller att omvärdera alla givna värden. Människan måste förstå 

sitt medskapande av tillvaron så till vida att hon erfar tingens mening på ett direkt och intuitivt sätt 

så hon kan frilägga nya möjligheter.22 Nietzsche anar en tydlig utvecklingslinje i idéhistorien; 

förnuftet frikopplas alltmer från människans känsloliv och blir ”alltmer rationellt, okroppsligt och 

abstrakt”.23 Livet degraderas till en enahanda rationalitet där allt kan kontrolleras. Förnuft istället 

för passion.  

I »Den balanserade människan» beskriver Nils Eriksson hur en helt annan hållning var knuten 

till guden Dionysos: 

Dionysoskulten var av en helt annan art än den vanliga grekiska. Dess särdrag var extasen. Det 
grekiska ordet »extasis» betyder ordagrant, att människan träder ut över sig själv och grips av 
»enthusiasmus» som innebär att en gud tar sin boning inom henne. 24 

Nu vet jag inte om en gud tog sin boning i mig, men jag känner igen dessa tendenser i många 

mellanmänskliga sammanhang och de uppenbaras även tydligt inom det konstnärliga området i 

form av till exempel vilket arbetssätt jag använder mig av; metodiskt och genomarbetat arbetssätt 

kontra improvisation. 

 

Apollon och Dionysos i ateljén 

I inledningen av vårt experiment var det helt klart att vi gick metodiskt tillväga. Vi höll oss till våra 

respektive plåtar och vi hade full kontroll på det som skedde. Arbetet i det här skedet var 
                                                
20 Ibid., sid. 147. 
21 Ibid., sid. 167. 
22 Ibid., sid. 168. 
23 Clas Ekenstam, »Den kännande människan», red. Ekenstam & Johansson, 2010, sid. 243. 
24 Nils Eriksson, »Den balanserade människan», red. Ekenstam & Johansson, 2010, sid. 17. 
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förutsägbart – vi arbetade individuellt såsom vi brukar arbeta. Två monologer som försiggick 

parallellt. Apollon vakade över oss och under hans kloka överinseende fortsatte arbetet som på räls. 

Det blev okej, men föga upphetsande – var fanns det som hoppade ur, det som lyfte det hela?   

Vändpunkten kom när vi utan att närmare reflektera över det började ge oss på den andres 

arbeten. Det började med ett förstrött penseldrag på »den andres» plåt. Sakta blev vi alltmer 

frispråkiga och började att »tala i munnen» på varandra. Vi inväntade inte den andres reaktion 

och svar utan hoppade runt och försökte vara överallt. Nu övergick det apollinskt måttfulla till 

ett vilt kaos. Mina egna känslor höll på att koka över när Marius plötsligt gick lös på »mina» 

plåtar. Hade han ingen som helst moral! Dionysos genomblåste ateljén och Apollon fick nöja sig 

med att sitta i ett hörn och betrakta stormvinden som vällde in. Någon måttfullhet var det inte 

längre tal om. Vi sporrade varandra att arbeta med allt starkare åthävor och tempot drevs upp. 

Nu var det öppet krig som gällde och den konstnärliga överlevnadsinstinkten vaknade till liv. 

Det vilda avlöste det tyglade. Snart släppte alla hämningar och all kontroll var utom räckhåll. 

Intressant nog förflyttades fokuset till det som skedde på plåten. Det hettade till. 

Michael Azar beskriver hur Nietzsche genomgående analyserar det mänskligas uttryck såsom 

effekter av underliggande kraftmätningar.25 Och det var just denna kraftmätning som blev så 

uppenbar för oss bägge. 

 

Dialogen mellan Apollon och Dionysos  

När jag i ett senare skede kunde iaktta hur Marius tillförde »mina» plåtar en ny dimension 

förvandlades arbetet plötsligt till ett ömsesidigt givande och tagande. Jag tror att vi bägge blev lika 

överraskade och nu inleddes något nytt. Vi kom in i ett flöde. Plåtarna blev ett gemensamt verk av 

två samarbetande konstnärer. 

För mig är det tydligt att det är frågan om ett kraftspel som jag är delaktig i likväl som den 

antika människan var det. Kanske kan man, något förenklat säga att det apollinska och det 

dionysiska i sina mest extrema ytterlighetsformer bägge leder till olika, men ensidiga uttryck. Det 

apollinska kan få för fast form, bli alltför förutsägbart och teoretiskt, kan leda till stagnation. Och 

det var denna tendens som Nietzsche såg få alltmer utrymme i det sena 1800-talets samhälle. Därför 

poängterar han så starkt dess motsats. Men det dionysiska kan å andra sidan urarta till totalt kaos 

där oberäknade tillfälligheter ges fritt utrymme. Här finns även berusning, instinkt, överdriven 

passion och förstörelse. Just förstörelsen blev högst påtaglig och ett nödvändigt stadium i vårt eget 

                                                
25 Ibid., sid 146. 
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arbete – övermålandet var förutsättningen för att komma vidare.  

Nu ligger det i konstens väsen att vända sig mer till det dionysiska, och inte underordna sig yttre 

statiska regler. Nils Eriksson beskriver även hur människan enligt den dionysiska livshållningen 

öppnar upp för obegränsade möjligheter hos henne, en människa som bryter sig ut ur sina 

begränsningar.26 Man kommer in i ett inspirerat tillstånd. Och det var just detta vi erfor när vi i 

målningsexperimentet började avlyssna varandra och svara på det tilltal som den andre gjorde, en 

målerisk dialog uppstod. Även i mellanmänskliga situationer är det lätt att hamna i en 

försvarsställning där vi handlar efter ett givet reaktionsmönster. Genom reflektionen kan vi 

upptäcka och få kunskap att se detta drama och detta blev extra tydligt i vårt experiment.  

 

Friedrich Schiller och leken 

En liknande reflektion har författaren och dramatikern Friedrich Schiller (1759–1805) som i sina 

Estetiska brev (Über die ästetische Erziehung des Menschen), första gången utgivna 1795, ser hur 

människan är delaktig i ett drama mellan två polära krafter, formdriften (Formtrieb) och den 

sinnliga driften (Stofftrieb).27 Schiller vidgar i denna text synen på estetik. Traditionellt sett har 

estetik med skönhet att göra. Begreppet »estetik» har sitt ursprung i grekiskans aisthesis som 

betyder sinnligt intryck eller varseblivning. Estetiken undersöker alltså hur den sinnliga 

varseblivningen går till. Den intresserar sig för hur världen visar sig för oss, men också för den 

kunskap som sinnena ger oss; hur vi blir varse det vi har omkring oss. Och det är genom sinnena vi 

förbinder oss med världen.  

Förmågan att använda syn, hörsel, lukt, känsel och smak betraktades av estetiken som instrument för 
att upptäcka omvärlden, inte bara genom ett passivt mottagande av intryck utan genom de måttstockar 
vi använder för att skapa gemensamma värden.28 

I vidgad betydelse har estetiken framförallt med vår förmåga att bilda omdömen och omvärdera 

invanda tankemönster att göra. Här gränsar den inte bara till filosofin utan tangerar den också. 

Och det är ur denna vidgade betydelse som Schiller undersöker hur människan formas i samspel 

med världen. Men det är inte bara det enskilda som påverkas – estetiken blir också »en fråga om 

utbildning, ett verktyg i arbetet för ett mer upplyst och jämlikare samhälle».29 

                                                
26 Eriksson, sid. 18. 
27 Friedrich Schiller, Schillers estetiska brev, Järna 1995. 
28 Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein (red.), Aisthesis, Stockholm 2012, sid. 10. 
29 Ibid., sid. 14. 
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Schillers begrepp formdrift tycks vara släkt med det apollinska och kännetecknas i sin mest 

renodlade form av ordning, lag, plikt, upprepning, förhårdning, rationalism – listan kan göras 

lång.30 På den andra sidan har vi det sinnligas drift med instinkt, fantasteri, ständig förändring, 

nyck, upplösning och tillfälligheter. Och i spänningsfältet mellan dessa tendenser lyfter Schiller 

fram människans lekdrift (Spieltrieb). Lekdriften är möjligheternas fält där formen får liv och 

livet ges en form. Schiller beskriver att i detta mellanområde uppenbaras »idén om hennes 

mänsklighet» och i detta mellanområde uppstår friheten och detta är också konstens fält.31 

Ett sätt att beskriva vårt arbete är att se hur det utvecklades och pendlade mellan 

motsatserna form och kaos. Schillers beskriver hur »Människan leker bara när hon i ordets fulla 

bemärkelse är människa, och hon är bara helt och hållet människa när hon leker».32 Detta anknöt 

direkt till våra egna erfarenheter. Det var först när vi kom in i ett dialogiskt arbetssätt som det 

hela förlöstes. Vi började »leka» i Schillers anda. Det intressanta med leken som förbindelse 

mellan form- och sinnlig drift, är att den innefattar både ett övande och ett experimenterande. 

Här finns ofta också en intention att testa gränser och utmana motstånd. Leken är alltid beroende 

av det specifika sammanhanget. Den är inte målrelaterad, det är inte en fråga vad vi gör utan 

snarare hur vi gör.  Fokus ligger i första hand på processen och inte i en produkt. Det finns 

samtidigt både något lustfyllt och utmanande i den och den bygger på en total närvaro. Leken är 

en essäistisk verksamhet. 

De plåtar som låg framför oss på golvet var spår av en sådan lekande verksamhet. De var 

bilder och spår av ett skeende. Vårt handlande och våra tankar var nerlagda i det som vi nu 

kunde betrakta. Plåtarna var den reflekterade handlingen. Vi hade själva genomgått en 

gemensam process. Montaigne beskriver hur »alla ämbeten liksom all konst har sitt syfte utanför 

sig själv».33 Han beskriver en rörelse som pendlar mellan subjektet och det som beskrivs, 

objektet och tillbaka till subjektet.  

Jag har inte bara en gång i skrivandet slagits av tangeringspunkterna mellan essän som 

litterär form och måleriet som konstart. Nu finns det ju en mycket stor spännvidd inom bägge, 

speciellt kanske inom det måleriska fältet – där vi möter alltifrån det traditionella bildmåleriet till 

performancekonst. En essäist som jag stött på i arbetet med min text är filosofen Theodor W 

Adorno som främst intresserat sig för estetik ur ett fenomenologiskt perspektiv. Eftersom många 

essäförfattare hänvisar till honom ville jag själv söka upp honom. Adorno tycks ha en förkärlek 

                                                
30 Schiller, sid. 65ff. 
31 Ibid., sid. 76ff. 
32 Ibid, sid. 84. 
33 Michel de Montaigne, Bok 3, sid 178. 
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för den aforistiska och samtidigt resonerande texten. En av hans grundtexter »Essän som form» 

kan beskrivas som en metatext, den är en essä om essän. Somliga har till och med beskrivit den 

som »essäernas essä».34 Det är en text som kräver mycket av läsaren, själv har jag umgåtts med 

den vid flera tillfällen och varit tvungen att »idissla» den. Tugga om den gång på gång. Sakta 

smälta den.  

Essäskrivandet behandlar i Adornos ögon alltid det »redan formade» och han betraktar den 

i första hand som en form av samhälls- och kulturkritik, en gerillaverksamhet. Han skriver hur 

den är »särskild lämpad till att öva kritik, som det framgår av en mängd kraftfulla formuleringar 

i »Essän som form»: essäns »totalitet» är det » icke-totalas».35  

Adorno är estetikern som också är pianist och komponist. Därför kan det tyckas 

överraskande att han så tydligt distanserar sig från synen på att essän kan vara en konstnärlig 

text. Istället menar han att den kan hämta det bästa ur både vetenskap och konst – men den 

överskrider båda.36 Även om författaren har stora anspråk på essän så betonar han samtidigt det 

transcendenta och oförutsedda i den:  

»Essän låter sig emellertid inte förskrivas ett visst ansvarsområde. Istället för att prestera något 
vetenskapligt eller skapa något konstnärligt, återspeglar dess ansträngningar den barnsliga lätthet som 
utan skrupler hänförs över det som andra redan har gjort. Den reflekterar det älskade och hatade, 
istället för att, enligt modellen om obegränsad arbetsmoral, framställa anden som en skapelse ur intet. 
Glädje och lek är centrala för essän.»37 

Här återkommer författaren till leken som den naturliga utgångspunkten för essäskrivandet. Både 

essäskrivandet och konsten kommer från den trakt eller område där självupptäckten och den inre 

kunskapen är vägvisaren. Själva glädjen i att arbeta tycks vara en motivation i sig.38 Den är 

belöningen som gör det värt att vara ihärdig. Det behövs ingen yttre belöning, inget varför, utan 

hängivelsen i sig räcker för utövaren.  

En knepig fråga är vad som sker när det kommer in pengar i bilden, och det gör det ju alltid i 

ett professionellt yrkesutövande, inte minst inom konstområdet. Detta är något man måste lära sig 

att hantera och ofta ställs man inför svåra val. Min erfarenhet är att enbart ett ekonomiskt utbyte inte 

är tillräckligt för att hålla något vid liv. Å andra sidan vet jag inga som talar så mycket om ekonomi 

och pengar som just konstnärer, medan däremot affärsmänniskor ofta väljer andra ämnen i sociala 

sammanhang. 

Men nu tillbaka till ämnet. Vårt samarbete utvecklades efter vår »sammandrabbning» till en 
                                                
34 Melberg, sid. 317. 
35 Ibid., sid. 318. 
36 Ibid., sid. 319. 
37 Ibid., sid. 323. 
38 Stephen Nachmanovitch, Spela fritt, Göteborg 2004, sid. 50. 
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dialog. Vi hade nu ett stort antal målade plåtar som beskrev arbetet. När vi lade dem tillrätta och 

fick lite distans från själva arbetsprocessen så blev det hela tydligare. Bland annat upptäckte vi att 

det fanns flera möjligheter att sammanfoga dem i mindre serier. Genom att ständigt flytta omkring 

dem, byta positioner skapades nya inbördes relationer och kompositioner. Genom att betona det ena 

eller andra, förstärka eller minska kontraster eller lyfta fram geometriska inslag förändrades 

helheten. Ungefär som när olika ord sätts samman till nya meningsbärande betydelser – ett specifikt 

ord kan få en oväntad betydelse i en ny kontext.  

 

Tillbakablick med hjälp av Hans-George Gadamer 

Men vad var det egentligen som hade hänt i vårt eget arbete? Ett problem är naturligtvis att det 

är svårt att se ett mönster i det egna handlandet när man är mitt uppe i det. Man kan jämföra det 

med att vandra i ett okänt landskap där stigen vindlar fram; än går den mellan stenar och 

klippblock där det gäller att vara uppmärksam på varje steg och än bär det av genom buskiga, 

nästan ogenomträngliga snår där synfältet är begränsat. Och det är först när man kommer upp på 

en höjd och får en viss överblick, som man kan betrakta stigens olika vindlingar och se den 

tillryggalagda vägen. Den kommer då att framstå ur ett annat perspektiv. Och när vi väl ser eller 

upptäcker en riktning eller ett mönster så skjuter vi bort det som inte passar in i detta åt sidan.39 

Tolkningen skapar en mening som vi gärna vill se. 

Hans-Georg Gadamer har varit en uppskattad samtalspartner när jag försökt att titta tillbaka 

och tolka vad som visade sig i vårt gemensamma arbete. Nedan utvecklar jag hans syn på både 

skapandet och konstbetraktandet lite grundligare än det är brukligt eftersom hans tankar så 

väsentligt vidgat min förståelse och kunskap.  

I snäv bemärkelse handlar hermeneutiken om att tolka texter, urkunder; skapa begrepp och 

sätta ord på det förstådda. Hermeneutiken har sedan forntiden haft något att göra med förbindelsen 

mellan gudar och människor eller mellan människor inbördes. Hans-George Gadamer beskriver i 

essän »Återerövrandet av det hermeneutiska grundproblemet» hur det i begynnelsen gällde att 

uttolka den gudomliga viljan.40 I vårt eget projekt gällde det mer att tolka och komma till en 

förståelse av det som uppstod i och utifrån målningarna.  

Gadamer beskriver i Sanning och metod att konstverket inte är ett föremål, vilket som helst, 

som betraktaren fritt förfogar över – utan istället dras vi in i en skapande process, i ett skeende som 
                                                
39 Arhur Danto, »Tolkning och identifikation», Konst och filosofi, red. Jeanette Emt, Göran Hermerén, Lund 1990, sid. 
60. 
40 Hans-Georg Gadamer, »Återerövrandet av det hermeneutiska grundproblemet», Klassiska texter om praktisk 
kunskap, red. Jonna Lappalainen-Hjertström, Stockholm 2015, sid 163. 
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kan liknas med en lek där vi följer givna regler när vi möter ett konstverk.41 Det verkliga subjektet, 

konstverket, kräver att vi dröjer oss kvar i mötet och det är just detta dröjande som låter verket träda 

fram.42 Ibland kan jag få känslan av att det inte är jag som skapar verket, utan det är verket som 

»talar» om för mig hur det vill bli till. Jag är en förmedlare. Gadamer beskriver själv konstverket 

som ett självständigt subjekt som i och med färdigställandet frigörs från kopplingen till dess 

upphovsman och kontext.43 Min erfarenhet är att det även kan ske i ett tidigare skede - även innan 

det är färdigställt. Och som subjekt träder det fram och påverkar, formar både konstnären och 

betraktaren.44 Och i det här projektet var jag både skapare och betraktare. Inte bara betraktare av 

mitt eget arbete utan även av Marius arbete. Och detta var en helt ny situation. Jag gick ständigt in 

och ut i de olika rollerna och ibland gled de också in i varandra. 

Att arbetet förvandlades under tiden var uppenbart. Men det är inte bara detta som blivit 

tydligare för mig utan jag har också sett hur vi i samarbetet kommit in i situationer där vi hakat i 

och följt varandra. Gadamer menar att det finns något i själva erfarenheten av konst som är 

oberoende av tid, stil, konstepok och som gäller alla konstarter. Han tycks mena att konstverket inte 

är något statiskt objekt utan uppstår och växer i mötet med människan.45 Många kan idag uppfatta 

det som mycket provocerande att konstupplevelser tar lång tid, och ur en nödvändighet måste få ta 

tid.  För Gadamer är konst något skilt från vardagens företeelser, något radikalt annorlunda och vi 

måste vara beredda att acceptera att den har ett värde i sig oberoende av den praktiska nyttan.46 

 

Att dröja inför ett verk 

Vi bestämde tidigt att bara vara aktiva när vi hade »något att säga». Gadamers text handlar i först 

hand om konstbetraktandet; varseblivningen av verket och ställer sig frågan: vad händer när vi 

dröjer inför ett konstverk eller i ett konstverk? Gadamer menar vidare att i själva dröjandet 

skapas ett rum mellan den som varseblir verket och själva konstverket.47 Om vi öppnar oss kan 

verket framträda på dess egna villkor och vi tar del av en händelse som blir till en erfarenhet 

»[…] endast hos verket själv kan man finna vad det har att säga.»48 Men förutsättningen för att 

detta skall ske är att vi är till fullo närvarande, bara då framträder det inför oss. Denna metod har 

                                                
41 Hans-Georg, Gadamer, Sanning och metod i urval, Uddevalla 2002, sid. 77. 
42 Hans-Georg, Gadamer, Konst som Spel, Symbol och Fest, Ludvika 2013, sid. 105. 
43 Ibid., sid. 86. 
44 Gadamer 2002, sid.80. 
45 Gadamer 2013, sid. 89. 
46 Ibid., sid. 88. 
47 Ibid., sid. 105. 
48 Ibid., sid. 92. 
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också jag försökt tillämpa i det gemensamma arbetet. Man kan säga att det skedde en reflektion i 

seendet under vårt eget arbete.  

Idag talar vi gärna om konstevent, konsthändelser som snabbt kan förbrukas. Vi har till stor 

del blivit kultur- och konstkonsumenter som snabbt vill få nya upplevelser. Gränsen mellan konst 

och underhållning har blivit flytande. Konst skall vara kul. Det är kanske just därför Gadamers 

tankar är i högsta grad aktuella idag. Genom att bli delaktiga i verkliga skapande processer blir vi 

uppmärksamma på vår egen mänsklighet och reflekterar över vårt eget varande.  

Konsterfarenheten är en speciell form av kunskap som bygger på konkreta och 

verklighetsnära upplevelser som kommer direkt ur verket. Denna kunskap skiljer sig från den på 

sinnesiakttagelse och logiska begrepp baserade kunskapen, men ändå kan vi tala om att den 

förmedlar en sanning till upphovsmannen och i förlängningen till betraktaren, lyssnaren eller 

läsaren.  

 

Att »läsa» ett verk 

Gadamer talar på flera ställen om att ”läsa” ett konstverk oberoende av konstart. Att »läsa» ett verk 

innebär att förstå det, uppleva dess mening som en konkret erfarenhet. »Vi vet förstås vad som 

menas med läskunnighet. Läskunnighet betyder att bokstäverna inte längre märks, så att det som 

framträder endast är textens mening.»49 Det handlar om att göra mötet med verket till en verklig 

erfarenhet. Något kommer mig till del i mötet som gör att jag upplever en förändring eller 

förvandling hos mig själv - verket har tillfört mig något. Detta var helt uppenbart, och vår egen 

»läskunnighet» ökade hela tiden. 

Jag har tagit Gadamer på orden vad gäller det långsamma betraktandet av det som uppstod 

i vårt gemensamma arbete, det som kan ge egentlig kunskap. I mina ögon gäller detta även själva 

tillblivelseprocessen. Man kan säga att Gadamer här för in ett tidsperspektiv i kunskapsprocessen 

– verkets egentid.50 För att erövra denna erfarenhet gäller det att öva upp vår förmåga att dröja 

kvar vid konstverket handlingen– egentligen att öva upp vår förmåga att uppleva och bli 

delaktiga, så att verket eller processen kan öppna sig för oss. Ett aktivt kvardröjande som öppnar 

sig alltmer för den som ger sig tid och visar sig än mer komplext. 

Gadamer vill beskriva ett konstverk – inte utifrån dess yttre uttryck utan mer utifrån mötet 

mellan verket och den som betraktar det.51 Konsterfarenheten uppstår som en konsekvens av vårt 

                                                
49 Ibid., sid. 109. 
50 Gadamer 2013, sid 104. 
51 Ibid., sid. 65. 
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intresse för det betraktade, vi stannar upp och blir berörda av det vi möter. Här kan man tala om en 

beröringens gåta och det är just denna beröring som legitimerar konstverket. Den bygger alltid på 

det levda mötet – det dröjande levda mötet. Han menar att verket refererar och talar till vår egen 

mänsklighet och vår förmåga att tillgodogöra oss och ta del av denna. Vi har väl alla erfarenheten 

av att ha drabbats av ett konstverk som sedan inte lämnat oss någon ro. 

 

Att få syn på sin egen förförståelse 

Det hermeneutiska visar sig genom att vi dels kan reflektera över vårt eget varande och dels insikten 

om att människan är ett förstående väsen som kan skapa meningsfullhet. Gadamer betonar vikten av 

att stanna upp – dröja sig kvar och komma till en självreflektion. Bli medveten om sin egen 

förförståelse och samtidigt göra sig mottaglig för ett konstverks uttryck.52 Förförståelsen kan sägas 

innesluta våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Min egen förförståelse vidgades hela tiden. 

Erfarenheterna omsattes direkt i det som skedde. 

Förförståelsen påverkar tolkningen, men tolkningen påverkar också förförståelsen; vi ser 

konsten med nya ögon där det inte i första hand handlar om ett kunskapsförmedlande och det 

kommunicerar inte ett givet innehåll. Däremot erbjuder konsten enligt Gadamer en möjlighet till att 

söka kunskap utifrån det personliga mötet som kan uppstå.53 En grannlaga uppgift som i 

förlängningen inte bara gäller synen på konst utan kan vidgas till ett allmänt förhållningssätt, att 

försöka förstå och närma sig tillvaron med öppna sinnen. Jag förstår Gadamers text som ett inlägg 

mot intellektualiseringen eller kanske bättre teoretiserandet av konsten. Det gäller med andra ord att 

se mer, höra mer och känna mer. Att utveckla en omedelbar lyhördhet för det som möter oss.  

 

En sammanfattande reflektion 

Det som uppstod i det gemensamma arbetet, det som fanns kvar på plåtarna var spår av det som 

skett. Efter en trevande inledning övergick det hela till en osäker oförutsägbarhet. Arbetet hade 

tagit en annan riktning än vi från början föreställt oss och projektet hade blivit något mer än 

enbart ett målningsprojekt. Adorno skriver att: 

[…] Av tänkandets alla tillvägagångssätt är det nästan bara i essän ett tvivel på metodens obetingade 
rätt realiseras. Utan att deklarera det rättar den sig efter medvetenheten om en icke-identitet, i sin 
styckighet, i att den avstår från all reduktion till en princip, i beteckningen av det partiella framför det 
totala är den radikalt icke-radikal.54 

                                                
52 Anders Burman Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. Stockholm 2014, sid. 241. 
53 Gadamer 2013, sid. 82. 
54 Adorno, sid. 128. 
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I arbetet med plåtarna fanns en motsättning inbyggd redan från början. Vi hade haft 

förhoppningen att komma till en viss »slutgiltighet», komma till en påtaglig erfarenhet, samtidigt 

som vi förväntade oss det oväntade.  

Min egen essä om den essäistiska arbetsmetoden hämtar framförallt sitt material ur minnet 

som återkallats utifrån de plåtar som finns kvar att beskåda. Dessutom är det intressant att 

upptäcka att själva skrivandet aktiverar och låter detaljer bli tydliga. Det tidigare osedda blir 

synligt. Melberg menar att »essän kan förtätas till en tydligt avgränsbar genre men den kan också 

tunnas ut, krympa, eller den kan expandera.»55 Den är i ständig rörelse. Just öppenheten inför 

nuet, att inte positionera sig för starkt tillhör essäistens och konstnärens privilegium. Att vara 

övertygad om sin egen osäkerhet blir därmed en tillgång. Vårt eget arbete upplevdes aldrig som 

en stabil plattform, snarare liknade det ett gungfly. Detta hindrade inte att självreflektionen fick 

en framträdande roll i arbetet på ett liknande sätt som inom essäistiken. En självreflektion som är 

under ständig omvärdering och omdaning.  

Kanske kunde inledningsstadiet av målningsarbetet beskrivas som en utflykt till en speciell 

»plats» eller tillstånd som i vårt fall vårt fall innebar att vi ville komma fram till väsentliga 

erfarenheter. Apollon hjälpte oss och gick vid vår sida till en början. Men utflykten övergick 

snabbt till en dionysisk hastig och omtumlande promenad där varje steg skedde utan avsikt på ett 

hägrande mål. Vi begav oss ut i en okänd terräng.   

Vi hade under arbetets gång ingen som helst tanke på en betraktare – hur målningarna 

skulle kunna ses och förstås av någon utomstående. Fokus låg helt och hållet på själva 

handlingen. Och det var ett drama som utspelades inför våra ögon. Vi var bägge regissörer som 

skulle handskas med ett material som inte var givet. Och vi hade båda våra egna starka 

intentioner hur »föreställningen» skulle gestaltas. Två regissörer skulle arbeta med samma drama 

– här fanns en stor och kanske också oöverstiglig utmaning. Vi drog bägge åt varsitt håll i 

början. Ingen av oss kunde se någon påtaglig gemensam riktning i vårt arbete.  Det var först när 

dialogen uppstod mellan oss som något hände. När vi blev uppmärksamma på det som visade sig 

och plåtarna började tala till oss. Med Gadamers ord kan man säga att de nu förvandlades från 

objekt till subjekt. »Skådespelarna» i form av plåtar fick ett eget liv som blev avgörande för det 

återstående arbetet. Det agerade i en improvisationsteater. Vi skapade naturligtvis det som 

uppstod på plåtarna, men de vägledde oss i det fortsatta arbetet. Vi blev inte bara lyhörda för 

                                                
55 Melberg, sid. 9. 
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varandra, utan även för vad plåtarna förmedlade till oss. Varje enskild plåt började få sin egen 

karaktär och uttryck.   

Även om Montaigne brukar betecknas som essäns upphovsman »samtalar» han ofta med 

föregångare som Platon och Plutarchos, Seneca eller Cicero. Han kommer i dialog med dem 

samtidigt som han relaterar deras texter till egna erfarenheter. Detta hindrar inte honom från att 

bitvis ha ett kritiskt förhållningssätt till sina föregångare.56 Essäerna blir till ett ständigt 

förvandlingsnummer där författaren ständigt är beredd att ifrågasätta det redan skrivna. Han 

lägger ofta till en ny aspekt – vrider frågeställningen ytterligare ett kvarts varv. Han tycks aldrig 

bli färdig, aldrig nå det slutgiltiga målet där allt faller på plats. Istället är det som hans avsikt är 

att skjuta upp färdigställandet. Aldrig låta det definitiva slutet infinna sig. Kanske kan man se det 

som en besvärjelse inför döden där det gäller att skjuta det oundvikliga framför sig så länge det 

går. 

När jag nyligen drog mig tillbaka i mitt hem, besluten att i möjligaste mån inte bry mig om någonting 
annat än att tillbringa det korta liv jag har kvar i vila och avskildhet, trodde jag att jag inte kunde göra 
min själ någon större tjänst än att låta den sköta sig själv i fullständig overksamhet och låta den stanna 
och slå sig till ro i sig själv. Jag tänkte mig att det skulle bli lättare för den nu, eftersom den med tiden 
har mognat och fått ett rikare innehåll. Men tvärtom finner jag nu – variam semper dantotia menem. 
[»sysslolöshet ger rastlöst växlande tankar»] – att själen beter sig som en förrymd häst och bekymrar 
sig hundra gånger mer om sig själv än den tidigare har brytt sig om andra. Den framföder så många 
chimärer och fantastiska monster, det ena efter den andra, utan mönster och mening, att jag för att 
begrunda deras fånighet och besynnerlighet i lugn och ro har börjat skriva ned dem, med 
förhoppningen att jag med tiden skall få själen att börja skämmas över det.57 

Att skriva blir ett sätt att förstå sig själv i förhållande till ett givet sammanhang. I sitt tornrum 

arbetar Montaigne ständigt vidare på sina texter. Just öppenheten i detta nästan rituella skrivande 

och sin starka avsikt att inte ha någon avsikt känner jag igen hos mig själv. I min egen essä 

märker jag hur Montaigne hela tiden gör sig påmind och pockar på min uppmärksamhet. Jag 

fascineras av det gåtfulla och samtidigt motsägelsefulla i hans gärning. I essän »Om ensamhet» 

talar han om växlingen mellan ett tillbakadraget kontemplativt liv och ett aktivt skrivande.58  

Denna växling tycks vara själva fundamentet för det essäistiska arbetet – för Montaigne likaväl 

som för mig. 

Ordet essä är naturligtvis i första hand ett substantiv, men kan även som tidigare nämnts 

glida över till att bli verb. Detta gör den svår för att inte säga omöjlig att stoppa in i ett givet 

fack. I essän möter den yttre iakttagelsen och kunskapen den inre reflektionen och erfarenheten. 

I en växelverkan existerar avstånd och närhet parallellt. Det uppstår ett rum där motsatserna 
                                                
56 Melberg, sid. 23. 
57 Ibid., sid. 24f. 
58 Montaigne, Bok 3, sid. 292ff. 
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möts. Ur denna aspekt är i mina ögon essän också ett förhållningssätt och i mindre utsträckning 

en klart definierad litterär genre. Och essän eller det jag kallar det essäistiska är så mycket mer 

och kan utsträckas till, som i vårt fall måleri och många andra områden som man vill undersöka 

närmare. Litteraturen likaväl som konsten vidgar vårt sätt att se på världen. Men framförallt 

vidgar den synen på och förståelsen av oss själva.  

 

Epilog 

Men vad hände sedan med plåtarna? Flertalet såldes i samband med en ateljéutställning kort tid 

efter att målningsprojektet avslutats. När jag för något år sedan återsåg en av plåtarna hos dess 

ägare blev jag mycket förvånad för att inte säga överrumplad. Hela minnesbilden av 

målningshandlingen blev med ens helt intakt, trots att det var många år sedan den ägde rum. Men 

det mest iögonfallande var att målningen hade förändrats. Rostprocessen hade av någon anledning 

fortsatt och nu var det inte mycket kvar av den ursprungliga färgen. Det mesta hade antagit en 

orange-brun färg. Enda trösten var att ägaren tydligen inte var medveten om målningens 

förvandling över tid eftersom han såg den dagligen. Med tanke på vad jag nu såg var jag övertygad 

om att Dionysos tänkte fortsätta sin verksamhet till dess att förstörelsen var fullbordad och allt var 

borta. Den excentriske guden verkade få sista ordet. Men den iakttagelsen behöll jag för mig själv.       
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