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Thinking Practises; the Artwork Reconstituted as Essay 

 

Abstract 

This study sets out from an artistic workshop designed to investigate light, colour and spatiality. 

During the original event, a number of participants joined to collaborate by means of painting, 

dialogue and exercises in movement. From a presentation of the workshop (as determined in time 

and space), the text argues that the character of an artwork is essentially unfinished; an ongoing 

”truth process”. Adopting lines of reasoning from philosophers Vilém Flusser and Theodor Adorno, 

I gain a first understanding of how the artwork could be reconstituted within the limits of a 

scientific essay. Once more turning to the workshop's course of events, I find experiences within the 

actual situation relating to abstract concepts such as ”spirit”, ”quality” and ”freedom”. Next, the text 

pays heed to Ludwig Wittgenstein's observation that human knowledge is gained and mediated by 

language-games of various kinds. The selected concepts are consequently tried out in expanded 

”studio talks”, involving artists from different fields such as painter Matts Leiderstam, writer Robert 

Pirsig and sculptor Joseph Beuys. The operation allows me to single out some specific conditions 

pertaining to artistic dialogue, from which I seek transitions to philosophical discourse. The text 

briefly reviews three contemporary, art-based projects offering such discursive exchange: haptiska 

blickar, Thinking Through Painting and Freikörperkultur. Against this backdrop, I seek to articulate 

an understanding of knowledge-making which embraces artistically as well as philosophically 

grounded practises. I find support from philosophers John Dewey and Hans Larsson – Dewey 

characterizing the esthetic and intellectual faculties as complementary movements within the human 

mind, and Larsson propounding intuition as the unifying and superior form of thinking. Assenting 

to their views, I concludingly suggest methodical introspection as another field for discursive 

interchange between art and science. 

 

 

Helena Hildur W. 

 

 

keywords: studies in practical knowledge, knowledge-making, forms of knowledge, thinking 

practices, artistic dialogue, intuition 
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Konstverket som essä och tänkandets praktiker 

 

Sammanfattning 

Undersökningen tar sin början i en konstnärlig rumsgestaltning, vilken genomfördes i form av en 

workshop med flera deltagare. Workshopen innehöll flera olikartade metodiska element: måleri, 

rörelseövningar och samtal. Textens presentation av workshopen som en händelse, begränsad i tid 

och rum, följs av ett ställningstagande för det konstnärliga verkets karaktär av oavslutat 

”sanningsskeende”. Med hjälp av filosoferna Vilém Flusser och Theodor Adorno inventeras 

förutsättningarna för ett återskapande av konstverket med den vetenskapliga essäns medel. Därefter 

återvänder jag till workshopen för att följa dess händelseförlopp, och finner då att erfarenheterna i 

situationen förbinder sig med abstrakta begrepp som ”ande”, ”kvalitet” och ”frihet”. I nästa 

övergång tar texten fasta på Ludwig Wittgensteins iakttagelse, att mänskligt kunskapande försiggår 

och förmedlas genom olika slags språkspel. De tre begreppen prövas därför först i ett utvidgat 

”ateljésamtal”, vilket också inbegriper andra konstnärliga utövare – bland dem målaren Matts 

Leiderstam, författaren Robert Pirsig och skulptören Joseph Beuys. Texten belyser det konstnärliga 

samtalets särskilda förutsättningar, och söker härifrån öppningar mot filosofins samtal. I de samtida 

konstbaserade projekten haptiska blickar, Thinking Through Painting och Freikörperkultur finner 

jag sådana dialoger mellan konstnärligt och filosofiskt grundade kunskapsformer. Mot bakgrund av 

dessa prövar jag – med stöd hos filosoferna John Dewey och Hans Larsson – att formulera en 

förståelse som omfattar helheten. Hos Dewey finner jag bilden av tänkandets skilda praktiker som 

komplementära riktningar i medvetandet. Därefter ansluter texten till Larssons syn på intuition som 

tänkandets fullbordan, och föreslår avslutningsvis metodisk introspektion som ännu ett möjligt fält 

för diskursiva utbyten mellan konst och vetenskap. 

 

 

Helena Hildur W. 

 

 

nyckelord: den praktiska kunskapens teori, kunskapande, kunskapsformer, tänkandets praktiker, 

konstnärligt samtal, intuition 
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* 

 

 

”Man kan faktiskt inte använda en metod utan att vara uppmärksam på dess gränser. Det är högst 

troligt att man, när man upptäcker vad som begränsar en metod, också upptäcker det som berättigar 

och grundlägger den.” 

Paul Ricœur 

 

 

* 
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1. Syfte och metoder 

Det akademiska kunskapsbegreppet har utvecklats genom att avgränsa sig gentemot 

andra kunskapsformer, vilket speglas i dualiteter som mythos/logos, konst/vetenskap, 

praktik/teori... Idag uppmärksammas denna avgränsning som ett forskningsfält i sig – inte 

minst vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, vars inriktning är just 

att skapa möten mellan sådana skilda kunskapsformer. När jag ursprungligen iscensatte 

den beskrivna workshopen, var det i avsikt att undersöka hur människor uppfattar och 

svarar på upplevelser av ljus, färg och rumslighet. Denna essä är en reflektion över ett 

existerande konstnärligt verk. Den kan också betraktas som en aktualisering eller 

utvidgning av detta verk – workshopens konstnärliga rumsgestaltning – med det 

kompletterande syftet att diskutera hur en personlig, sinnlig och intuitiv varseblivning 

kan transformeras till gemensamt kunskapande; till språkhandling.  

 

Metod (1): introspektion 

En minnesbild från workshopens avslutande dag återges, så noggrant jag förmår, 

tillsammans med en beskrivning av arbetets ursprungliga intention och bestämningar. För 

att aktualisera workshopens gestaltningsprocess som helhet har jag tillämpat tekniken att 

minnas baklänges i tiden, från den sista dagen tillbaka till den första. I detta ligger 

metodiska hänvisningar både till den introspektiva återblick som förekommer i 

meditativa praktiker,
1
 och till John Deweys karaktärisering av tänkandet som en 

erfarenhet, i vilken slutprodukten – konklusionen – föregår premisserna.
2
 Mitt 

återkallande i minnet är i första hand bildmässigt, men förbinds i skrivandet med såväl 

konkreta frågeställningar som abstrakta begrepp. Erinringen är i sig själv är en skapande 

process, och i den fortsatta texten har jag tillåtit mig att omskapa minnesbilderna 

ytterligare i vissa avseenden. Jag har försökt fånga något för mig väsentligt, utan att göra 

                                                 
1
    En återblick, som  jag också praktiserat i tidigare arbeten. 

2
    Se stycket Intuition och introspektion, s. 56. 
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våld på det sannolika – och tycker mig finna täckning för detta i Theodor Adornos 

resonemang om essän som tolkningspraktik.
3
 

 

Metod (2): den vetenskapliga essän 

Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola tillämpar den vetenskapliga essän 

som metod; en form av skrivande, där reflektionen utgår från en situation i yrkeslivet, 

vilken förbinds med kunskapsbegrepp förankrade i en akademisk filosofisk tradition. Ur 

min ansats – att samtala om praktisk konstnärlig kunskap innanför det akademiska 

skrivandets ram – uppkommer då med nödvändighet frågor om essäns metod, språk och 

sanningskriterier i förhållande till konstens; här tar jag hjälp av Vilém Flusser och 

Theodor Adorno för att nå en första förståelse av essäskrivandets villkor i förhållande till 

mitt projekt.
4
 

 

Metod (3): förflyttningar mellan språkspel 

Texten tar fasta på Ludwig Wittgensteins iakttagelse, att mänskligt tänkande försiggår 

och förmedlas i olika slags språkspel. Översättningar mellan konstnärliga och filosofiska 

kunskapsformer skrivs in i texten, i form av återkommande förflyttningar i tänkandets 

rum – vilket omfattar både den (yttre) representation som utgörs av workshopens 

materiella rum, och en immateriell (inre) rymd. De abstrakta begrepp, som i 

introspektionen förbundit sig med den ursprungliga gestaltningsprocessen, prövas först 

vart och ett för sig i ett utvidgat konstnärligt ”ateljésamtal”. Därefter vänder sig texten 

mot tre samtida exempel på konstbaserade dialoger mellan konstnärer och konstvetare / 

filosofer, för att avsluta diskussionen inom en rent filosofisk kontext. 

 

                                                 
3
    Se stycket Theodor Adorno: essäns språk och sanningskriterier, s. 21. 

4
    Se avsnittet Essän som kunskapsform, s. 18-25. 
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2. ”Into the Air”: en situationsbild (onsdag) 

Penslar, färgskålar och vattensprejflaskor står utplacerade på den vidsträckta gräsmattan. 

Tolv stora sidendukar sväller som segel mot klar sommarhimmel, och mina workshop-

deltagare väntar medan tiden rinner ifrån mig. Åh, varför försätter jag mig i situationer 

som den här? Varför kan jag inte play it safe, som kollegorna därborta vid bergknallen, 

med sina målarväggar av stadig plywood? Mina dukar är fastnålade med hundratals små 

metallstift mot lätta ramar, som i sin tur är förankrade vid stålrör stadigt nedslagna i 

marken – tack och lov. Men varje dukyta utgör ett vindfång på mer än tre kvadratmeter, 

och gårdagens nästan omärkliga bris har ökat betydligt under natten. Det 

spindelvävstunna tyget håller för vindkasten, underligt nog, men stiften flyger ur och ett 

par av träribborna har redan bräckts. Skyndsamt plockar jag bort stiften längs alla sidor 

utom överkanterna, där jag istället fäster dem dubbelt så tätt. Och så knyter jag elastiska 

draklinor från ramarna till dukarnas nedre hörn, så att luften kan passera och 

påfrestningen på materialet minskar. Sidenet flaxar och smäller om möjligt ännu mer – 

som segel, ja, men illa skotade – men ramarna verkar åtminstone klara sig bättre. Blåsten 

kommer inte att avta, det är nu eller aldrig… 

 

Bra, vi gör det. Nu. 

 

Jag samlar ihop mina deltagare en bit utanför sidenskärmarna för en kort rekapitulation. 

Hittills har vi arbetat med en grundfärg i taget, och tillsammans färgat in sektion efter 

sektion; i söndags fyra gula dukar, i måndags fyra blå. Och igår – tisdag – de sista fyra; 

röda. I och kring vårt ”scenrum" har vi varje dag gjort rörelseimprovisationer och andra 

fysiska övningar, grundade i upplevelser av den aktuella färgen. I detta har jag haft hjälp 

av Benedicte, som är eurytmist,
5
 och Maia, som är koreograf och dansare samt undervisar 

                                                 
5
    Eurytmi är en rörelsekonst, utarbetad efter anvisningar från antroposofins grundare Rudolf Steiner. Den 

baseras på idén om kroppen som tolkningsinstrument för språkljud, klanger och toner Pionjärerna talade 

om eurytmin som ”synligt språk” – i motsats till dans – medan dagens eurytmister inte sällan ser sig just 
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i taiji quan.
6
 De har turats om att leda rörelseinslagen, som format sig till en dialog 

mellan deras olika traditioner och personliga uttryck. Men denna sista förmiddag har 

ingen förberett några övningar alls. Istället har jag sagt att deltagarna ska få arbeta vidare, 

individuellt, på två dukar var; alla färger står nu till deras förfogande i fritt måleri. Om en 

dryg timma är det lunch, och klockan två avslutas hela konferensen... 

 

Den italienske barnboksillustratören avbryter mig otåligt genom att resa sig upp. 

Konferensens arbetsspråk är engelska, men Carlos och min kommunikation bygger 

nästan enbart på gester. Jag har fortfarande inte förstått om hans språkkunskaper faktiskt 

är mycket begränsade, eller om han väljer att inte förstå mer än han vill – men hur det än 

är, så når mina ord inte fram till honom. I gengäld förmedlar hans kroppsspråk helt 

otvetydigt att han har väntat nog. Han vill måla, med alla färgerna – nu, genast! Jag läser 

av stämningen i gruppen och bedömer att vi tillsammans ger honom den friheten, så jag 

ger klartecken och pekar ut hans plats. Carlo plockar upp penslar och färger och 

försvinner genom en öppning mellan skärmväggarna, in mot den vinkel där rött möter 

blått. Jag fortsätter att stämma av med de fem andra hur dukarna ska fördelas. Det går 

smidigt – vi har lärt känna både rummet och varandra ganska väl under veckan. När alla 

hittat sina platser, kan jag röra mig kring dem och övervaka processen; släppa ut och hala 

in dukarna vartefter vinden skiftar, fylla på färg och vatten... och det fungerar! 

 

Det fungerar faktiskt. Häpen och lättad stannar jag upp några sekunder. Maia står, med en 

pensel i handen och ett samlat uttryck i hela kroppen, framför en blå duk som slår 

                                                                                                                                                 
som dansare och betonar eurytmins rötter i den förnyelse som dansen undergick i 1900-talets början 

(med namn som Jacques Dalcroze, Rudolf Laban och Isadora Duncan). 

6
    T'ai chi ch'uan (även transkriberat som taiji quan, eller försvenskat till tai chi) är en serie 

rörelseövningar, som länge traderats inom kinesiska skolor i krigskonst. Övningarna syftar till 

obeväpnat självförsvar, hälsovård och meditativ skolning. Mästaren Cheng Man-Ch'ing (Zheng 

Manqing) förde sin tradition till USA via Taiwan redan på 1960-talet. Andra former har senare 

förmedlats över hela världen direkt från Folkrepubliken Kina. 
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våldsamt fram och tillbaka mot himlens större blåa. Det är som om hon leker en ensam 

lek, dansar en uppmärksamhetsdans: vinden för, och Maia följer. Färgen i målningen 

växer och fördjupas, stråk för stråk, varje gång de möts. Hon märker mig knappt. Jag 

börjar gå igen, förbi ett par av de andra, och fortsätter ut genom en av öppningarna. Från 

det här hållet syns de mest som rörliga skuggor i motljuset, och genom spåren av deras 

penslar som rör sig över dukytorna... Jag ser färgerna spilla in i varandra och förvandlas: 

gult som streckas och prickas till orange, blått som mjukas upp till grönt och kastar 

skuggor in i det röda. De från början tydligt avgränsade sektionerna av primärfärger 

förbinds till en kontinuitet av större och mindre skillnader, av bildhändelser. Som ett 

landskap, ett tidsflöde, ett musikstycke; ett rum, och samtidigt en ordlös berättelse. 

 

Sammanhanget 

Workshopen – med det ofrivilligt komiska namnet Into the Air – hölls midsommaren 

2004 i Ytterjärna. Den ingick i en konferens, anordnad av Antroposofiska sällskapet, 

under rubriken Sigurd – nordisk natur och mytologi i konsten. Ledningsgruppen hade satt 

samman ett ambitiöst program för att visa hur Nordens årstidsväxlingar, klimat, växter 

och djurliv genom historien format människors tankevärldar och självförståelse. 

Konferensdeltagarna kom från Italien, Schweiz, Tyskland, Österrike, Nederländerna, 

Rumänien, Ungern, Storbritannien, Baltikum och Ryssland samt alla de nordiska 

länderna. Etthundratjugo personer – många med egna erfarenheter av konstutövande – 

tog del av färöisk kvad-dans
7
 och föredrag om norska stavkyrkor, diskuterade samtida 

träarkitektur och övade improvisationssång. En väsentlig del av programmet var utbudet 

av workshopar. Här fördelade sig deltagarna i mindre grupper, för att själva arbeta med 

olika former av måleri, teckning, arkitektonisk rumsgestaltning, masktillverkning och 

skulptur. 

                                                 
7
    På Färöarna har en medeltida balladskatt traderats muntligt ända in i vår tid. Sången och dansen kan 

pågå i timtal, och under stora fester flera nätter i rad. Försångaren sjunger de långa kvädena om hjältar, 

strider, kärlek och sagoväsen (ofta med hundratals verser) medan de dansande stämmer in i omkvädet. 
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Workshopens bakgrund och min ursprungliga intention 

Min egen workshop uppstod ur en tidigare erfarenhet från en undervisningsperiod på en 

gymnasieskola. Den gången, en vecka i februari, prövade jag att släcka ner allt elektriskt 

ljus i klassrummet och täcka fönstren med färgat silkepapper. Tanken var att eleverna 

skulle uttrycka i ord och bild vad de upplevde, då rummet badade i färgat ljus – en ny 

kulör för varje dag. Resultatet var oväntat dramatiskt. Den första morgonens skarpt gula 

gjorde oss alla egendomliga till mods. När vi klev ut ur klassrummet efter någon timme 

kändes den vanliga världen avlägsen och främmande. Alla färger tycktes förskjutna, och 

det tog ungefär tjugo minuter innan ögonen ställt om sig till normal perception – ett 

fenomen som skulle komma att upprepa sig. Följande dag prövade jag rött, som hade en 

lugnande, nästan sövande effekt; eleverna kröp tätt tillsammans i klungor på golvet, 

kramades och började berätta sagor för varandra. Den tredje dagen utlöste det blåa ljuset 

tvärtom en manisk stämning, som fick en inbjuden gästlärare att vända i dörren. 

 

Experimentets starka emotionella och fysiska påverkan var överrumplande, både för 

eleverna och mig själv; det kändes snudd på oansvarigt. Efteråt undrade jag vad som 

egentligen hade hänt, och hur jag skulle kunna förstå detta bättre. När jag senare bjöds in 

att hålla en workshop på Sigurd-konferensen i Ytterjärna, tog jag det som en ny möjlighet 

att undersöka hur människor uppfattar och svarar på upplevelser av ljus, färg och 

rumslighet. Jag tackade ja, och tilldelades av ledningsgruppen en plats i kanten av en 

gräsplan framför områdets huvudbyggnad, Kulturhuset. 

 

Bestämningar och förberedelser 

Min gestaltning började med en serie bestämningar. Först valde jag tekniken, måleri på 

tunna sidendukar. Materialet har unika egenskaper: sedd från den belysta sidan blir 

sidenmålningen tvådimensionell, platt som en bild målad på linneduk eller betong – men 
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på den andra, genomlysta, sidan ger den upphov till en ljusvolym, på samma vis som en 

färgad glasruta (eller ett fönster täckt av silkepapper). En sidenmålning kan alltså verka 

både ytmässigt och rumsligt. Vidare fångas dagsljusets skiftningar av den nästan 

transparenta väven, som skärmar av synintrycken men släpper igenom dem i form av 

skuggbilder. Allt detta ville jag undersöka närmare. Jag tänkte mig också att då 

workshopen ägde rum utomhus, i fulltonigt dagsljus, skulle färgupplevelsen bli mindre 

påträngande än i klassrummet – men ändå intensiv och levande. 

 

Sidenets lätthet och rörlighet gav associationer till luften – det osynliga medium som 

skiljer och förbinder oss, strömmar kring oss och in i oss; det kommunikativa element, 

som förmedlar lukter, ljud och ljus, och låter fågelns flykt teckna sig mot rymden. Väven 

var projektionsyta och tunnast möjliga membran, knappast mer än förtätad luft… Det fick 

ge namn åt workshopen: Into the Air. 

 

För att fungera som underlag för måleri, skulle sidenduken behöva spännas upp på ram. 

Antalet ramar skulle vara delbart med tre, för att kunna fördelas jämnt på primärfärgerna 

gult, rött och blått; de skulle vara många nog för att räcka till åt alla de 

konferensdeltagare, som kunde tänkas välja min workshop; och av ekonomiska skäl 

skulle ramarna helst kunna återanvändas i andra sammanhang. Jag tillverkade tolv 

stycken träramar i en väns snickeri. Dimensionerna satte jag till drygt 1,6 meter på 

bredden och två meter på höjden – det svarade mot största tillgängliga bredd på 

sidentyget, och är samtidigt de mått jag själv når över då jag står med utsträckta armar. 

Försedda med skruvöglor kunde ramarna sedan kopplas ihop till vinklade skärmväggar i 

flexibla kombinationer. I workshopen fyllde de också funktionen av förmedlande faktor 

mellan människans fysiska mått och den öppna platsens större skala. 

 

Eftersom flera grupper skulle samsas på fältet – utan särskilda avgränsningar – så ville 

jag upprätta ett tydligt rum för min workshop; lätt avläsbart också på långt håll, 
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omslutande men inte instängt. Jag kopplade ihop ramarna två och två, och ställde sedan 

ut de sex skärmparen en bit ifrån varandra så att de bildade vinklarna i en regelbunden 

sexhörning. Formens geometriska stramhet löstes i viss mån upp av tygets transparens 

och spelet mellan ljus och skugga på skärmarna. Varje sida av rummet blev knappt fyra 

meter lång, med en öppning i mitten stor nog att släppa igenom en vuxen människa. 

Tvärs över rummet, från hörn till hörn, blev måttet nästan sju meter. 

 

Slutligen reste jag ett runt tält, en jurta, vid kanten av fältet; där kunde vi förvara 

arbetsmaterial och andra tillhörigheter, och ta skydd mot regn ifall det skulle behövas.  

 

Ytterligare aspekter: den kroppsliga närvaron och det oförutsedda 

Det som framför allt upptog mig under förberedelsetiden var alltså att översätta min 

intention till materiella realiteter, och att genomföra dessa praktiskt. Men redan i ett tidigt 

skede tillfrågade jag också Maia och Benedicte om att tillföra sina professionella 

kunskaper. Var för sig hade de erfarenhet av scenisk gestaltning, improvisation och 

undervisning, men de hade aldrig tidigare mötts. Maia hade varit min lärare i taiji quan 

under flera år, och jag hade några gånger deltagit i eurytmiövningar ledda av Benedicte. 

Jag hade lagt märke till att de tycktes betrakta kropp, medvetande och rörelse liksom från 

motsatta utgångspunkter; om Maia bad sina elever att uppmärksamma kroppens inre 

tyngdpunkt och fotsulornas kontakt med underlaget, så kunde Benedicte istället tala om 

hur fotens valv höjer människan en smula mot himlen... Jag ville sammanföra vad som 

jag uppfattade som två komplementära perspektiv på kropp och rörelse, och sätta dem i 

förhållande till mitt eget kunskapsområde färg, bildyta och rum. 

 

Det fanns naturligtvis ett pedagogiskt element i min planering – men min avsikt var 

aldrig att undervisa, utan snarare att erbjuda ett rum öppet för utforskande, en gemensam 

laboration. Workshopens fysiska utformningen var i sig själv uttryck för detta ändamål, 
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och jag lade också in moment av samling och genomgång i början och slutet av varje 

dags arbete. Vad jag inte förutsåg, var att själva gestaltningsprocessens dynamik skulle 

kunna utgöra ett kunskapsfält; som om den laboration jag iscensatte, i sin tur tilltalade oss 

på ett okänt, men verkligt språk. Idag är det detta som stiger fram tydligast i minnet – 

tillsammans med en existentiell känsla av att sättas på prov. 

 

3. Händelse och verk 

Workshopen, sådan den faktiskt utspelade sig, är inskriven i tid och rum; både som 

process och som fysisk installation utgör den en tydligt avgränsad händelse. Efteråt finns 

spår av händelsen kvar – i form av artefakter och dokumentation, och som minnen hos 

alla som (direkt eller indirekt) tagit del av den. Men i kraft av dessa materiella och 

immateriella spår går det ju också att betrakta skeendet som något ännu pågående; ett 

meningsskapande som verkar bortom alla ursprungliga avsikter, och som förgrenar sig 

vidare in i andra sammanhang, utan givet resultat eller avslut. Detta större skeende – 

förankrat i workshopens ”händelse” – vill jag fortsättningsvis kalla ”verket”. Ordvalet 

knyter an till konstvetaren Dan Karlholms resonemang i hans bok Kontemporalism. Om 

samtidskonstens historia och framtid.
8
 I det inledande kapitlet, ”Begreppet verk”, utgår 

han från filosofen Martin Heideggers syn på konstverket som sprunget ur ett 

”sanningsskeende”.
9
 Karlholm beskriver detta sanningsskeende som ”identiskt med 

                                                 
8
    Dan Karlholm är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola, Stockholm. 

9
    Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, först publicerad 1936; här refererad via Karlholm, 

Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid, s. 25-26. Heidegger föddes 1889 i 

Tyskland, och levde där fram till sin död 1976. Hans tänkande kretsar kring människans existens 

betingad av tid och rum, närvaro och autenticitet. Efter nazismens fall stämplades han officiellt som 

”medlöpare” – den lindrigaste graden av krigsförbrytelse – vilket för en tid hindrade hans fortsatta 

akademiska verksamhet. Nyligen har upptäckten av den starka antisemitism, som uttrycks i Heideggers 

privata dagböcker, lett till en mer genomgripande omvärdering av hans insatser. 
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verkets väsen eller vara, som hos Heidegger inte utgör någon given essens utan måste 

förstås som verb [...]”
10

 Han följer tråden vidare till konstnären Marcel Duchamp: 

 

I sitt berömda föredrag ”The Creative Act”, som sändes i radio utifrån en offentlig 

diskussion i Houston, Texas, 1957, menade Marcel Duchamp att konstnären inte längre 

har någon makt över sitt verk vilken istället tillkommer verkets mottagare eller 

betraktare (”spectator”), som tar emot det i en medskapande eller bidragande handling 

(”contribution”) - en handling som i praktiken blir konstituerande (”realization”), eller 

som kan sägas definiera verket.
11 

 

För mig (liksom möjligen för Duchamp, och för många andra konstnärer) är detta en 

omedelbar erfarenhet, redan innan den reflekterats i ord. Att konstverket öppnar sig för 

andra intentioner än upphovspersonens är ett ofrånkomligt faktum, och samtidigt ett 

förhållande jag vill bejaka; och i tillägg vill jag hävda upphovspersonens frihet att 

omdefiniera sin konstnärliga hållning och riktning. Då verket en gång tagit form och 

lämnat konstnären – mig – kan jag återvända som betraktare, för att bidra till dess 

”sanningsskeende”. Jag är då också fri att välja andra medier än de ursprungliga (och vad 

gäller det talade och skrivna språket, är det idag snarare regel än undantag att konstnärer 

integrerar det på flera nivåer i sitt arbete – från verk-titlar och audiella eller visuella 

gestaltningar, till uttryck via sociala medier, katalogtexter och doktorsavhandlingar). 

 

En förståelse av konstverket som ”sanningsskeende”, som ett ”pågående” eller 

”medskapande”, formuleras av konstnären Robert Barry i ett konceptuellt verk (återgivet 

av Karlholm). Barrys korta text är lika förtätad som genomsläpplig; den kan läsas som 

begreppsdefinition eller som poesi, eller betraktas som en nära nog fulländad spegling av 

                                                 
10

  Karlholm, ibid. s. 26. 

11
  Ibid. s. 37. 
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sig själv. Jag lånar Barrys ord – i hopp om att du, bästa läsare, genom dem ska få syn på 

ett verk som du i praktiken redan är medskapande i: 

 

ART WORK, 1970 

It is always changing. 

It has order. 

It doesn't have a specific place. 

Its boundaries are not fixed. 

It affects other things. 

It may be accessible but go unnoticed. 

Part of it may also be part of something else. 

Some of it is familiar. 

Some of it is strange. 

Knowing of it changes it.
12

  

 

                                                 
12

    Publicerad i Kynaston L. McShine, ”Essay” i Information, July 2 – September 20, 1970, 

        utställningskatalog för Museum of Modern Art (New York); här citerad via Karlholm, ibid. s. 198.                                                                              

              KONSTVERK, 1970 

 Det förändras ständigt. 

 Det uppvisar ordning. 

 Det har ingen bestämd plats. 

 Dess gränser är inte fixerade. 

 Det påverkar andra saker. 

 Det kan vara tillgängligt, men passera obemärkt. 

 En del av det kan också vara del av något annat. 

 Något av det är bekant. 

 Något av det är främmande. 

 Vetskapen om det förändrar det. 

 

 (svensk översättning: HHW.) 
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Att återskapa verket som text 

Låt oss alltså (åtminstone försöksvis) betrakta denna pågående undersökning, där vi nu 

möts – jag som skribent, och du som läsare – som en förändring, aktualisering eller 

utvidgning av ett redan existerande verk, och den föreliggande textens syfte och metoder 

som en integrerad del i detta verk. Workshopens ursprungliga motiv var att konstnärligt 

undersöka upplevelser av ljus, färg och rumslighet, och ett viktigt kompletterande tema 

visade sig snart i rörelsens och den kroppsliga närvarons betydelse. Förmodligen fanns 

det ytterligare andra avsikter inom gruppen – vilka vet jag egentligen inte så mycket om. 

(Det går ju att tänka sig många slags förväntningar, som siktar mot mer avgränsade eller 

delvis andra erfarenhetsfält: att utvinna specifika tekniska kunskaper om sidenmåleri, 

scenografi eller rörelsekonst; att förstå processen i relation till konferensens tema, eller 

till annan samtida konst; att formulera eller besvara pedagogiska och didaktiska frågor... 

och så vidare.) Men det förtjänar kanske att nämnas, att mina medhjälpare fortsatte det 

ömsesidiga utforskandet av sina olika rörelsetraditioner, vilket senare resulterade i 

fristående sceniska verk. 

 

I mitt minne framträder workshopen som en serie av ögonblick, som tillsammans bildar 

en helhet där tid, rum och ljus smälter samman med materialitet, kroppslighet och social 

dynamik. Under de dagar den pågick, använde vi oss av flera olika metoder för 

kunskapande – måleri, rörelseövningar och samtal – i en process, som i sista hand 

bestämdes av mina beslut och handlingar. Den praktiska konstnärliga kunskap, som då 

fordrades av mig, var inte begränsad till någon enskild aspekt av processen. Snarare vill 

jag beskriva den som en urskiljnings- och handlingsförmåga, som söker förbinda 

totaliteten av ett yttre skeende med den egna intentionen – så som den formulerades i 

workshopens fysiska gestaltning. När jag nu återvänder, liksom utifrån, är det i syfte att 

(med Karlholms termer) realisera, eller konstituera, verket på nytt. Den här gången 

fortsätter workshopens gemensamma kunskapande in i en individuell undersökning – och 

platsen är inte längre en vindsvept gräsmatta i Ytterjärna, utan Centrum för praktisk 

kunskap vid Södertörns högskola. Därmed är även kunskapsformen en annan, närmare 
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bestämt den vetenskapliga essäns. Jag frågar mig därför: vad innebär det – egentligen – 

att återskapa konstverket i essäns form? 

 

4. Essän som kunskapsform 

Mitt första steg mot ett svar är en mycket enkel iakttagelse: essän som förståelse- eller 

kunskapsform skiljer sig omedelbart från måleri och rörelsekonst, genom att den 

använder sig av orden som uttrycksmedel. Vidare: dess skriftlighet formar tanken under 

helt andra förutsättningar än det muntliga samtalets. Och vidare: även som text har essän 

en egenart. En vetenskaplig essä är inte detsamma som en traditionell akademisk uppsats, 

och den utgör inte heller någon rent skönlitterär genre som novellen eller romanen.
13

 

Därmed kan jag precisera min fråga; hur ska jag förstå den vetenskapliga essäns särskilda 

karaktär som text? 

 

Vilém Flusser om essäns metod. 

Ett svar erbjuder filosofen Vilém Flusser. Då han reflekterar över essäns väsen, ställer han 

den i motsats till den traditionella akademiska avhandlingen, eller uppsatsen. ”Det 

existerar inte en idé som låter sig uttryckas på två sätt. Två olika satser är två olika 

tankar”, skriver Flusser.
14 

Han anger också ett bestämt förhållande mellan de två olika 

tänkesätt han urskiljer: 

 

Ingen människa tänker akademiskt. Man ger bara sken av att göra det. Man driver sig 

själv till att tänka på det viset. Den akademiska stilen är resultatet av en ansträngning 

                                                 
13

  Man kan förstås tänka sig exempel på texter som nyanserar eller direkt motsäger ett sådant påstående. 

Att dela in litteraturen i genrer är ju i grunden just en generalisering, på bekostnad av det unika; en 

förenkling jag här använder med berått mod. 

14
  Vilém Flusser, Writings s. 192: ”There does not exist one idea that can be articulated in two ways. Two 

different sentences are two different thoughts.” (svensk översättning ovan: HHW.) 
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(eller, om du så vill, av en mental disciplin), och därmed ett resultat av den primära 

tanken. Den akademiska tanken är sekundär, i det att den är en översättning av en primär 

tanke.
15 

 

Utgående från två komponenter – det ”lärda ämnet”, och den eventuella ”inblandningen 

av mig själv” i texten
16

 – resonerar Flusser sedan vidare kring val och ansvar. Är 

skribentens främsta avsikt att genomföra ett resonemang som är logiskt konsistent, eller 

är det att skriva fram en personlig hållning? Visserligen kan bägge stilarna rymmas – som 

polaritet – i en och samma text, men någon av dem kommer att dominera. Inte oväntat 

anser Flusser, att naturvetenskaperna lämpar sig särskilt väl för en strikt logisk 

bearbetning. Det är alltså främst inom humaniora och filosofi som valet uppstår, menar 

han; mellan å ena sidan den ”akademiska” stilen, och å andra sidan en ”subjektiv” eller 

”livlig” stil (med Flussers egna termer). Här handlar det i grunden om olika slags 

engagemang, och därmed olika ansvarstaganden: att ställa sitt skrivande till svars 

gentemot den systematiska logiken, eller inför det levda livet.
17

 Flussers tankegång kastar 

nytt ljus över hans tidigare påstående, om att två olika formuleringar inte kan uttrycka en 

och samma idé. Då skribenten väljer att ta plats i sin egen text, så innebär det samtidigt 

ett existentiellt ställningstagande; den personliga rösten öppnar en etisk dimension. Den 

säger – med eller utan ord – att tanken har en kropp, och därmed ett åtagande gentemot 

världen. 

 

Under läsningen tycker jag mig höra Vilém Flussers egen röst; den ekar liksom 

farbroderligt i mig. Född in i en judisk familj i Prag 1920 förlorade han hela sin familj till 

                                                 
15

  Ibid. s. 192–193: ”No one thinks academically. People just pretend they do. They force themselves to 

think like that. Academic style is a result of effort (or, if you prefer, of mental discipline), so it is 

therefore a result of first thought. The academic is a second thought, because it is a translation of a first 

thought.” (svensk översättning ovan: HHW.) 

16
  Ibid. ”erudite topic” s. 192, respektive ”implicating myself” s. 194. 

17
   Ibid. s. 193. 
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Förintelsen, men lyckades själv undkomma. Han tog sig via London till Brasilien, och 

levde många år i São Paulo innan han återvände till Europa. Han läste och skrev 

obehindrat på flera språk. För min inre syn ser jag honom sittande vid rökbordet i ett stort 

privatbibliotek, vars hyllor förlorar sig i dunklet. Han talar – men jag är inte säker på att 

han ser mig. Hans fråga om ansvaret låter sig ändå inte avfärdas... Hur vill jag själv 

ställas till svars? Vad väger tyngst för mig: konsekvensen i det tänkta, eller i det levda? 

Valet är orimligt, vill jag svara – bägge delarna är nödvändiga. Men för att ändå söka 

förstå alternativen, så prövar jag att filtrera bort allt det personligt upplevda ur 

minnesbilden av den där blåsiga sommardagen... 

 

Kvar blir vinden, men inte oron. Kvar blir ljuset och skuggorna, men inte 

uppmärksamheten; beslutets följder, men inte dess grund; skeendets konturer, men inte 

dess innebörder... Kvar blir en materialitet och ett yttre händelseförlopp – och plötsligt 

framträder en egendomlig likhet mellan detta ”icke-personliga verk” och Flussers 

”akademiska tanke”. Det objektivt iakttagbara förloppet liknar en algoritm,
18

 där de givna 

förutsättningarna oundvikligen leder fram till det faktiska resultatet. Workshopen formar 

sig till en utsaga: ”detta är”. 

 

Kan konstverket vara ett slags tanke? Ja, varför inte; en tanke, som tar plats i tid och 

rum... Och i så fall: om workshopen var ett tänkande i det materiella, så blir essän – den 

här texten, som rör sig varv på varv kring ”verket-som-tanke” – utmätandet av en annan, 

immateriell omgivning; en plats, där samma tanke kan ställas till svars inför livet. 

 

Flusser uppehåller sig alltså vid skillnaden mellan essän och vad han kallar den ”lärda” 

(eller akademiska) uppsatsen. Men det går ju också att urskilja en annan gränszon; den 

som vetter mot den litterära fiktionen. Hur skiljer sig essäskrivandet från exempelvis 

                                                 
18

  En algoritm betecknar en process, som definieras av en uppsättning regler och syftar till att kalkylera 

fram lösningen på en bestämd (matematisk) frågeställning. 
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självbiografin eller bildningsromanen? Hur kan jag veta att jag just nu skriver en essä, 

och inte en konstnärlig text? ”Lärdom” räcker knappast som kännetecken – många 

skönlitterära texter bygger ju på djupa kunskaper (exempelvis om historiska eller 

psykologiska skeenden). Och förresten är det väl tveksamt om jag, som konstnär och 

essäförfattare in spe, är lärd i någon akademisk mening! Då Flusser kallar den 

akademiska tanken ”sekundär”, tycks han därmed mena att essän står närmare ett 

”primärt” eller oskolat tänkesätt...
19

  Men en personligt hållen text tillkommer ju inte 

heller utan ansträngning, vill jag invända; det subjektivt gestaltade och det systematiskt 

ordnade är väl snarare två olika slags översättningar av något som kanske kunde kallas 

”den första tanken”? I sin egen essä diskuterar Flusser vad han ser som hela genrens 

specifika svårighet: en vansklig balansakt mellan att förlora sig själv i ämnet, och att 

förlora själva ämnet.
20

 Men – tänker jag – en gestaltande text behöver ytterligare något, 

utöver stoffet och skribentens personliga ståndpunkt. Texten består också av rytmer och 

associationer, nivåer av abstraktion och sinnlighet, rörelsemönster, andning och tomrum... 

kort sagt: språket. Min nästa fråga som essäist blir följaktligen: vilket språk talar essän? 

 

Theodor Adorno om essäns språk och sanningskriterier 

Nej, något svar på den frågan finner jag inte hos Vilém Flusser. Men Theodor Adorno – 

ännu en europeisk filosof som drevs i exil under nazismen
21

 – har reflekterat över just 

                                                 
19

  ”Second thought” respektive ”first thought” i citatet ovan (s. 19). 

20
  Ibid. s. 194: ”If I decide on the essay, on my style, and on implicating myself in my topic, I run a risk. It 

is a dialectical risk: that of losing myself in the topic, and that of losing the topic.” (svensk översättning 

ovan: HHW.) 

21
  Adorno föddes 1903, som enda barn till en katolsk mor och en judisk far som konverterat till 

protestantisk kristendom. Han sågs som ett musikaliskt underbarn, men blev under sin studietid alltmer 

upptagen av filosofiska och sociala frågor. Vid nazisternas maktövertagande 1933 var Adorno knuten 

till ”Institutet för socialforskning” i Frankfurt, som då förestods av Max Horkheimer. Kort därefter 

lämnade Adorno Tyskland, och institutets verksamhet förflyttades via Genève till New York. Adorno 

och Horkheimer formade (tillsammans med bland andra Erich Fromm och Herbert Marcuse) den 



22 

 

detta tema, i en text med titeln Essän som form. Jag minns att jag har läst den förut. Att 

jag då fann den magistralt skarp och torr – varken inbjudande eller lockande. Nu tilltalas 

jag istället av dess strama skärpa, till omväxling från Flussers nästan köttiga vältalighet. 

Nästan genast fångas min blick av en mening som tycks svara direkt mot min fråga om 

essäns förhållande till skönlitteraturen: ”Likväl skiljer den [essän] sig från konsten genom 

sitt medium, begreppen, samt genom sitt sanningsanspråk, fritt från estetiskt sken.”
22

 Ja, 

självklart! vill jag ropa; så måste det vara. Essäns språk är begreppen – dess eventuella 

skönhet liknar inte briljansen i Shakespeares sonetter, den återhållet skimrande inlevelsen 

i en novell av Alice Munro eller Kristian Lundbergs svartgnistrande sorgsna vrede. Nej, 

essän söker den ofärgade klarheten, den vill låta sig genomlysas av sanning! Men i nästa 

stund kommer eftertanken ifatt mig... För hur ska sanningshalten kunna prövas i en 

subjektiv text? 

 

Vägen till en objektiv sanning är lättare att definiera. Forskningen utgår här från mätbara 

förhållanden (inom både naturvetenskaper och humaniora), och skiljer ut det 

allmängiltiga ur det specifika genom vad som brukar kallas vetenskaplig metod – vilket 

innebär en systematisk och formaliserad användning av bestämda metodiska element.
23

 

Inom ramen för den vetenskapliga metoden prövas – och omprövas! – nya teorier mot 

kriterier, vilka gäller lika för alla inom fältet. På denna grund kan forskningsresultat 

betraktas som objektivt sanna, och samtidigt möjliga att utveckla och ifrågasätta. Den 

                                                                                                                                                 
filosofiska riktning som har kommit att kallas Frankfurtskolan. Denna förenade en tvärvetenskaplig 

ansats med en marxistiskt färgad samhällssyn och tankeströmningar påverkade av Freuds 

psykoanalytiska teorier. 

22
  Theodor Adorno: Essän som form, s. 33. 

23
  Den forskning som utgår från det mätbara kallas kvantitativ (till skillnad från den kvalitativa forskning, 

som utgår från det upplevda). Den kvantitativa forskningens  metodiska element omfattar iakttagelse, 

beskrivning, formulering av hypoteser, förutsägelser baserade på föregående moment, samt utformandet 

och utförandet av upprepningsbara experiment. 
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vetenskapliga metoden är en praktik som har formats och kalibrerats genom seklers 

ansträngningar; den utgör i sig själv en skolningsväg för tanken. 

 

Essäistens sanningsanspråk, däremot, stannar kvar i det specifika, i det personligt 

upplevda. Men det, som jag håller för sant, kan ju lika gärna vara lögn eller nonsens för 

dig... så, hur kan den subjektiva sanningens tyngd och räckvidd prövas? Jag vill ju skriva 

denna essä sann (och därigenom vacker), men hur ska det gå till? ”Glädje och lek är 

väsentligt för essän”, skriver Adorno, ”den säger vad som faller den in, avbryter där den 

känner sig färdig och inte när ämnet är uttömt [...] Dess begrepp är inte konstruerade 

utifrån något primärt, och formar sig inte heller till någonting slutgiltigt.”
24

 – Jamen, tack 

för absolut ingenting! tänker jag surt (och minns plötsligt hur min yngsta kusin hällde ut 

alla legobitarna framför sin moster, spände ögonen i henne och med sin fulla, fyraåriga 

auktoritet befallde: lek!)... För vem kan leka på kommando? Och den obegränsade 

friheten är skenbar, en omöjlighet! tjurar jag vidare. Men så, i nästa stycke, finner jag en 

verklig ledtråd; här karaktäriserar Adorno essän som en form av tolkning – då den 

”hänförs över det som andra redan har gjort”
25

 – och fortsätter: 

 

Ingenting låter sig uttolkas, som inte på samma gång tolkas in. Kriterierna för detta är 

tolkningens överensstämmelse med texten och med sig själv, samt dess förmåga att få 

objektets olika element att tala tillsammans.
26

 

 

Detta känner jag igen! Adorno skriver visserligen om texttolkning, men jag förstår honom 

omedelbart ur min erfarenhet som tecknare. Den som tecknar efter naturen (som det 

heter) låter sig ju också hänföras – visserligen inte ”över det som andra redan har gjort”, 

men ändå av något som äger existens utanför ens egen, inre värld. Då jag söker överföra 
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  Adorno, ibid. s. 33. 
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  Ibid. s. 33. 
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ett synintryck – från rummet framför mina ögon till papperets yta – jämför jag 

oupphörligt teckningens överensstämmelse med motivet: blyertsstrecken och 

skuggningarna på papperet sätts i förhållande till modellens ansiktsdrag, dansarens 

rörelser eller molnens rymd... Och samtidigt stämmer ögat av teckningens 

överensstämmelse med sig själv; är proportionerna de rätta? valörernas spännvidd och 

modellering? förhållandet mellan det som visas och det som utelämnas? Den tecknade 

linjen skiljer innanför från utanför, bakom från framför, ovanför från under. Genom linjen 

griper tecknaren om föremålet för sin hänförelse; linjen motsvarar då begreppet. Och 

tolkningens sanning avgörs fortlöpande: den dubbla överensstämmelsen – teckningens 

yttre och inre relationer – och dess förmåga att ”få objektets olika element att tala 

tillsammans” rymmer inget godtycke; tolkningen som sådan är visserligen subjektiv, men 

graderna av öppenhet, precision, komplexitet och konsekvens är objektivt avläsbar. Allt, 

som tecknaren iakttagit och tolkat in på bildytan, finns där – som spår för nästa betraktare 

att följa och uttolka. Adorno har till och med ett uttryck för detta; han skriver om ”den 

objektiva betydelsemättnad som varje kulturellt fenomen inkapslar”.
27

 

 

När jag läser Adornos text genom min egen konstnärliga erfarenhet, kan jag alltså förstå 

essän som ett sätt att teckna i ord. Och samtidigt med den insikten erfar jag en stark 

förnimmelse av ytterligare igenkänning; ännu en förbindelse... Javisst! I workshopen 

tecknade jag ju också, fast varken med linjer eller med ord; jag formade rummet och 

händelseförloppet genom de fysiska materialen. Jag tecknade tanken i sinnevärlden! 

Själva formandet – upprättandet av skillnader och relationer – tycks förena essän, 

tecknandet och den konstnärliga gestaltningsprocessen. Jag kan förstå dem alla som 

aspekter av ett ”sanningsskeende”... 

 

Det enda jag saknar i Adornos beskrivning är tomrummets, eller frånvarons, betydelse. 

För tecknaren gäller ju, att tankens synliga spår består av de linjer, ytor och mellanrum 
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som har bejakats i tecknandet. Men spelrummet för det synliga skapas, i sin tur, av det 

som valts bort. 

 

Essäns metod, språk och sanningskriterier; en sammanfattning 

Genom Vilém Flusser har jag fått syn på konstverket som ett slags materialiserad tanke, 

och vidare essän som den plats där verket-som-tanke kan ställas till svars inför livet. 

Genom Theodor Adorno förstår jag essän som en tolkningspraktik, vars medel är 

begreppen, och vars sanningshalt bara kan avgöras genom en läsning på flera nivåer 

samtidigt. På en nivå ligger dess sanningskriterier i graden av överensstämmelse mellan 

tolkningen och det tolkade; på nästa nivå i tolkningens inre sammanhang; och slutligen, 

på en tredje nivå, i tolkningens förmåga att synliggöra meningsfulla relationer mellan det 

tolkade objektets olika element. Med Adornos uttryck: sanningshalten återfinns i 

tolkningens ”objektiva betydelsemättnad”. 

 

Frågorna om essäns metod, språk och sanningskriterier har fört mig till en bättre 

förståelse för mina begränsningar och möjligheter som essäist. Nu vill jag pröva att 

återvända till situationen, för att inifrån den söka urskilja de osynliga begrepp med vilka 

verket kan ställas till svars. 

 

5. Tillbaka till situationen 

Du andas ut, och stiger in i verket som en främling. Det är onsdag, konferensens sista 

dag, och workshopen avslutas nu. Du ser sidendukarnas färglandskap, rummet som är en 

berättelse, och människorna som samlats i dess mitt. ”Verket-som-tanke” har nått fram till 

sin slutpunkt – åtminstone i det här sammanhanget. Härifrån kan du spåra tankegången, 

händelseförloppet, hela vägen tillbaka till dess början. Titta noga; vad är det du inte ser? 
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(röd tisdag) 

Tisdagsmorgonen har börjat tidigt, med frivilliga övningar i improviserad körsång. Några 

ur din lilla grupp (däribland du själv) kommer därifrån – varma, upplivade, lite 

skrattlystna – medan någon annan har gått en ensam morgonpromenad längs stranden. 

Ytterligare någon har istället passat på att sova lite längre. Vädret är soligt med en lätt, 

ljummen bris. Ni går i oordnad samling över gräsplanen, ivriga att fortsätta, när en kvinna 

skyndar ikapp er. Andfått presenterar hon sig som Gunilla, bildlärare; hon har följt er 

workshop på avstånd, och undrar nu om hon får byta över från den grupp hon valde först? 

Dina deltagare uttrycker tydligt att Gunilla är välkommen, och det finns ju plats för en 

till... Men du behöver också diskutera saken med den andra gruppens ledare. Du tar en 

omväg bort till deras område, och hittar en av dina kollegor där. Han berättar, att det 

uppstått oenighet mellan ledarna och några av deltagarna angående workshopens mål och 

metoder – en konflikt, som orsakat upprörda känslor och höjda röster under gårdagen. 

Idag har ledarna meddelat att workshopen ändå kommer att genomföras så som 

ursprungligen planerat, och din kollega har nu inget emot att de missnöjda lämnar 

gruppen – tvärtom, menar han, är detta till fördel för alla. Du återvänder till Gunilla och 

säger att hon är välkommen att byta grupp. Hon möter beskedet med ett lättat leende. 

 

Din workshop består nu av sju personer, och när alla samlats innanför skärmväggarna tar 

Maia ledningen. Hon uppmanar er att blunda och frammana ”en röd stämning”. Åh, det 

är lätt! Solens värme träffar dig rakt i ansiktet, och i samma stund som du sluter ögonen 

förvandlas sommarens grönska och himlens blå till pulserande rött innanför ögonlocken. 

Blundande experimenterar du, som ett litet barn, med trevande hand- och armrörelser – 

tills du plötsligt, i en skamsen ilning, inser din oseende utsatthet. Så löjligt det måste se 

ut! Sedan påminner du dig att skärmväggarna skyddar er från ifrågasättande blickar – 

utifrån syns ni ju bara som silhuetter och glimtar, om ens det – och skammen ebbar ut i 

tacksam lättnad. Efter en stund tar Maia er tillbaka till seendets gemensamma värld. Hon 

organiserar er till en strömmande rörelse genom rummet; instruerar er att gå hastigt utåt 

men långsammare tillbaka, och att särskilt uppmärksamma passager och möten. Energiskt 
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rör ni er inifrån och ut genom öppningarna, cirkulerar utanför och vänder tillbaka in – om 

och om igen, med ett driv som ökar och minskar rytmiskt. Till slut stannar ni inne i 

rummet, med hastig andning och bultande hjärtan. Efter en tyst vilopaus hämtar ni 

penslar och färg: två röda nyanser, en varm och en kyligare. Ni ägnar någon halvtimme åt 

att förvandla de sista vita dukytorna till membran för rött ljus; till ögonlock. Den röda 

stämningen förflyttas utanför dig, tar form i rummet... Efteråt, när penslarna är ursköljda, 

sätter ni er ned för att dela era erfarenheter och tankar därinne. 

 

Vad gör den röda färgen med oss? Det röda är kraftfull närvaro, en färg som liknar själva 

viljan... Varm och kärleksfull, menar några i gruppen. Uppfordrande, närgången och 

aggressiv, säger andra. Rött, säger Benedicte, är ”livets glans”. Enligt Rudolf Steiner, 

tillägger hon. Du känner irritationen bryta igenom: varför är Benedicte så 

auktoritetsbunden? Dagen förut drog hon tillbaka sin utlovade eurytmiövning, och nu 

begränsar hon sin del i samtalet till ett Steiner-citat! Vem är egentligen Benedicte själv, 

hur ser hennes egna tankar ut? Du biter ihop om ditt avståndstagande, men påståendet 

fångas upp av Maggie, en äldre målare från England. Hon förvandlar det till en fråga, 

som i sin tur kan bearbetas av alla. Deltagarnas svar speglar skilda erfarenheter, 

temperament och världsbilder; de rymmer också uppslag till en mängd olika 

gestaltningar, både måleriska och performativa. När det är dags att avsluta för lunch, blir 

du själv sittande kvar... Ett annat citat kommer för dig: konst är ”vetenskapen om frihet”. 

Enligt Joseph Beuys.
28

 

 

”Vetenskapen om frihet” – tanken är inte din egen. Än mindre ordet. Hur fri är du då 

själv? Du minns sångimprovisationerna i morse, den lustfyllda känslan av att allt är 

möjligt. Minns också den förlamande skamkänslan, när du trodde dig sedd av dömande 

blickar. Du minns Gunillas pressade röst, din kollegas ohöljda irritation – och, lite senare, 

ditt egen tysta ifrågasättande av Benedicte. Hur kan man veta vad som är viktigast i ett 
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skapande arbete; att hålla fast vid den bestämda riktningen, eller att fånga upp och svara 

på det oförutsedda? Är respekten för uppgiften väsensskild från respekten för 

människorna, och hur långt är det mellan ”auktoritet” och ”auktoritär”? Vari ligger 

friheten? Finns här överhuvud taget något, som öppnar sig mot frihet? 

 

(blå måndag) 

Det är måndag morgon och strålande sol över Ytterjärna. Du fyller färgskålarna med 

preussiskt blått och ultramarin – istället för det röda, som du egentligen planerat. Du 

vaknade i morse med en ingivelse, vars grunder du inte riktigt kan redogöra för, och 

beslöt att följa den. Maia är införstådd med ändringen; hon bor hemma hos dig under 

konferensdagarna, så ni kunde diskutera saken redan vid frukost. Men hur ska du få tag i 

Benedicte innan workshopen börjar? Du försökte ringa henne innan du for hemifrån, men 

utan svar... Du går för att hämta sköljvatten, när du hör någon ropa ditt namn. Det är 

Benedicte, som kommer dig till mötes från Kulturhusets bakdörr. ”Jag åkte hit med 

halvsju-bussen i morse, för att få lite tid för mig själv” säger hon, och fortsätter: ”Så bra 

att du också är här nu – jag behöver tala med dig innan workshopen.” ”Samma här”, 

svarar du, ”men börja du...” Benedicte förklarar att hon upplever sin uppgift i 

workshopen som utmanande och intressant, men också svår. Som eurytmist arbetar hon i 

princip inte under bar himmel – eftersom ”det gör det omöjligt att hålla eterkrafterna 

samlade”
29

 – men trots sina tvivel lät hon gruppen utföra en eurytmiövning den första 

dagen. Missnöjd med utfallet har hon nu beslutat sig för att inte upprepa experimentet. 

Hon erbjuder sig att istället leda några enkla uppvärmningsrörelser, men önskar att Maia 

tar huvudansvaret för rörelseinslagen idag. Du säger att det passar bra, och berättar i 

gengäld om det ändrade upplägget. Sedan föreslår du att Benedicte och Maia gör en egen 

avstämning, medan morgonens allmänna programpunkter pågår. 

 

                                                 
29

  Med uttrycket ”eterkrafter” förstås inom antroposofin de omedvetet grundade livsprocesser som visar 

sig i kroppsvärme, blodomlopp, andning och ämnesomsättning. 



29 

 

Klockan halv elva börjar workshopen. Du berättar för deltagarna att du tänkt om. I din 

planering verkade den självklara sekvensen gå från gult över rött till blått... Eva, 

inredningsarkitekten, bryter in och argumenterar för att detta är den logiska 

ordningsföljden: den innebär en gradvis förskjutning från ljust till mörkt, en obruten 

rörelse från expanderande värme till kyla och avstånd… hon skulle, kort sagt, tänkt 

likadant. Men praktiken, säger du, tycks vilja något annat. Den blåa färgen äger – i din 

upplevelse – en kvalitet som just idag verkar vara den rätta. ”Right” säger Maggie, på sitt 

snabba, vänliga och bestämda sätt. ”That's the better order.” Du undrar flyktigt hur ni 

överhuvud taget kan tala om rätt och fel, bättre eller sämre, här. ”Azzurro”, inskjuter 

Carlo. ”Colore dell'anima...” Han ser lycklig ut. Alla i gruppen är engagerade, alla verkar 

överens om att frågan är relevant. 

  

Ordet kvalitet dröjer kvar i ditt medvetande. Trots sammanhanget var det inget 

värdeomdöme; du ville tvärtom framhålla, att färgen inte låter sig värderas, mätas eller 

inordnas i scheman – bara upplevas, omfattas med känslan. Och att denna blåa upplevelse 

just idag tycktes svara mot ett lika ovillkorligt behov. Var det förresten inte något 

liknande, som Benedicte också ville förmedla denna morgon? Att inte heller hon kunde 

utföra sin tänkta uppgift, eftersom hon förlorat kontakten med den upplevelse som skulle 

berättiga handlingen... Kvaliteten stämmer, eller stämmer inte, och detta vet vi innan vi 

kan förklara varför. Men vad är det vi ”vet”? 

 

(gul söndag) 

Vädret är stilla och mulet denna söndag, konferensens första hela arbetsdag. Du har valt 

att utgå från den gula färgen, eftersom den känns positiv, varm och kravlös. Enkel. Du 

hälsar gruppen välkommen innanför väggarna, som ännu är ofärgat vita, och säger något 

om att vi får själva föreställa oss solskenet idag... Sedan tar Maia ledningen i en 

uppvärmningsövning, där du deltar tillsammans med de andra. Stående upprätt, med 

parallellställda fötter, låter du huvudet falla långsamt framåt och nedåt följt av axlar och 
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armar, och så småningom hela bålen ned till höfterna. En kort stund står du så: med 

huvud, armar och överkropp tungt hängande neråt, mot marken, och med stramande 

benmuskler. Därifrån lyfter du dig igen, ”ryggkota för ryggkota” säger Maia, tillbaka till 

upprättstående. Med blicken åter riktad framåt känner du tydligt din egen benstomme – 

hur huvudskallen balanserar fritt, som pricken över ryggradens ”I” – och plötsligt erfar du 

en känsla av förhöjd närvaro, lättnad, nästan frihet... Din kropp har ritat en lodlinje, 

nedifrån och upp, och gjort dig medveten om att du kan vrida huvudet vart du vill; du kan 

röra händer och armar hur du vill; du har övervunnit tyngden. 

 

Benedicte tar över. Hon ber er hålla kvar uppmärksamheten i kroppen, samtidigt som ni 

rör er fritt i rummet under ett par minuter. Därefter bildar ni en cirkel, och Benedicte 

vägleder er att byta positioner med varandra enligt ett ganska komplicerat mönster. Det 

uppstår en del förvirring, sammanstötningar och skratt... men så, under några korta 

sekunder, flyter den samordnade rörelsen liksom av egen kraft. Upplevelsen är lika 

intensiv som den du hade nyss, men annorlunda; utåtriktad, självförglömmande. 

 

En stund senare ser du hur dina deltagare fyller den första väggsektionen med lysande gul 

färg mot jämngrå himmel. En skarpt citrongul färgton blandas med en annan, varmt 

gyllene. Du prövar att skärma av än den ena, än den andra nyansen i synfältet, och 

förvånar dig över hur själva dagsljuset därmed tycks skifta färg. Du lyssnar, samtidigt 

som ditt medvetande dröjer kvar i Maias och Benedictes övningar. I den första var du 

liksom allena i världen, vilande lodrätt i gravitationsfältet mellan zenit och nadir.
30

 I den 

andra gick ditt medvetande helt upp i den gemensamma virvelrörelsen; för ett ögonblick 

tycktes du upphöra att finnas till som individ... Två väsensskilda upplevelser, och ändå 

samma odelade närvaro: en förtätning av uppmärksamheten, ett slags existentiell 

                                                 
30

  För en person, som står på jordens yta, är zenit den punkt som befinner sig rakt ovanför huvudet, där 

lodlinjen möter en tänkt himmelssfär. Nadir är den motsatta punkten på himmelssfären, som bestäms av 

lodlinjens förlängning nedåt genom jordens medelpunkt. 
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kunskap. När du erinrar dig dessa ögonblick, så noggrant du förmår, står det helt klart att 

de inte lät sig gripas ur din egen uttrycksvilja. Förtätningen nådde dig liksom utifrån, 

förmedlad genom övningarnas strängt opersonliga form.  

 

I detta övande – också det ”fritt från estetiskt sken” – finner du en genklang av samma 

stränghet som hos Theodor Adorno. Du tänker, att han måste ha erfarit något liknande. 

Hur skulle han annars kunna skriva som han gör? Den odelade närvaron, eller 

uppmärksamhetens förtätning, återkommer ju också i Adornos text, fast i annan 

formulering: ”Egentligen tänker den tänkande inte alls, utan gör sig till skådeplats för en 

andlig erfarenhet, utan att upplösa den.”
31

 Själv har du envetet undvikit ordet ande. Tills 

nu. 

 

och vidare… 

Nu har du prövat att följa workshopen, verket-som-tanke, baklänges genom konferensens 

tre arbetsdagar. Du har lagt märke till angelägenheter av skilda slag – olika, men liksom 

övergående i varandra, som skiftningarna i ljuset under några dygn i juni. I din tankegång 

förbinder sig dessa angelägenheter med begrepp som ”frihet”, ”kvalitet” och ”ande”. 

Medan workshopen pågick, var samtalet ett medium bland flera andra; det rörde sig kring 

det omedelbart närvarande, och var en del av det. Begreppen hittade du längs din väg 

tillbaka – likt tappade och gömda mynt, vars värde ligger i att de, i sin tur, förbinder 

verket med ytterligare andra sammanhang... Med dem kan du köpa dig inträde till andra 

samtal. Du drar ett djupt andetag, sluter handen om orden du fann, och stiger ut ur 

situationen. 
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6. …ur situationen, i språkspelet 

I egenskap av essäskrivare betraktar jag nu mina fynd: ”frihet”, ”kvalitet” och ”ande” – 

det är stora ord, minsann! Tunga av innebörder. Anspråksfulla. Nyss, i situationen, 

föreföll de lika giltiga som självklara, men nu känner jag mig plötsligt osäker... Två 

människor använder samma ord, och menar kanske helt skilda saker; sådant händer. 

Användningen av orden är ju i sig själv en mänsklig praktik, och som alla sådana 

föränderlig, växlande med tid och plats. Begreppen, å andra sidan, skulle väl beteckna 

något bortom enskildheterna, något mer allmänt – universellt, rentav? Orden sägs peka 

mot begreppen – kanske – men om nu redan själva ordet ”begrepp” har flera motstridiga 

betydelser?
32

 Här kortsluts mitt tänkande, och begreppen förvandlas från gångbara mynt 

till markörer i ett spel med oklara regler. Hur ska jag gå vidare i texten? Jag öppnar 

handen och kastar upp dem i luften: krona eller klave? De faller ned, och bildar ett nytt 

mönster... Aha, språkspelet! 

 

Ludwig Wittgenstein och betydelsen av ord 

Filosofen Ludwig Wittgenstein ägnade livslång möda åt att reflektera över språk och 

värld; som ung genom att försöka definiera relationen i strikt logiska termer,
33

 och under 

senare delen av sitt liv i form av försöksvisa anteckningar om språket som praktik och 

                                                 
32

   Redan en sökning på Wikipedia visar på åtminstone tre skilda förståelsegrunder: ett begrepp kan 

förklaras som en representation, alltså ett slags ”avtryck” av sinnevärlden i människohjärnan; eller – 

tvärtom – som något som äger självständig existens utanför det mänskliga medvetandet; eller som en 

kategori av mänsklig kognitiv förmåga. I filosofins historia kan diskussionen (och därmed 

meningsskiljaktigheterna) spåras åtminstone tillbaka till Platons och Aristoteles' tid. 

33
  En ansats, som sammanfattades i boken Tractatus Logico-Philosophicus – det enda filosofiska verk, 

som Wittgenstein lät publicera under sin livstid. 
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möjlighet – det, som han kallade ”språkspelet”.
34

 Ofta tycks den äldre Wittgenstein gå i 

svaromål mot sitt yngre jag – som i denna reflektion över språkets regler: 

 

Är inte analogin mellan språk och spel här klargörande? Vi kan ju ändå mycket väl tänka 

oss människor som på en äng roade sig med att spela boll på det sättet att de påbörjade 

olika existerande spel men lämnade många oavslutade, däremellan planlöst kastade 

bollen i höjden, på skämt jagade varandra och kastade bollen på varandra, etc. Och nu 

säger någon: de spelar hela tiden ett bollspel och rättar sig vid varje kast efter bestämda 

regler. 

Och förekommer det inte också att vi spelar och – 'make up the rules as we go along'? Ja, 

också att vi ändrar dem – as we go along.
35 

 

Jag läser och fnissar. Bilden leder min tanke till den tecknade serien Calvin and Hobbes, 

där huvudpersonerna – en pojke och hans leksakstiger – uppfinner just ett sådant spel, 

och utövar det med gränsöverskridande uppfinningsförmåga.
36

 Men vad har Wittgenstein 

då att säga om själva bollen – äsch, jag menar: ordet? eller begreppet? Ingenting alls, just 

här... Men i en annan not liknas begreppet istället vid en tråd, spunnen av en mängd 

kortare och längre fibrer. ”Och trådens styrka ligger inte i att någon fiber genomlöper 

hela dess längd, utan däri att många fibrer går omlott.”
37

 Med exempel visar Wittgenstein 

sedan, hur begreppets delbetydelser och undermeningar överlagrar varandra: den ena 

                                                 
34

  Efter Wittgensteins död samlades hans noter tematiskt och publicerades i flera volymer, varav 

Filosofiska undersökningar kanske är den mest kända. I denna bok behandlas – enligt Wittgensteins 

eget förord – ”begreppen betydelse, förståelse, sats och logik, matematikens grundvalar, 

medvetenhetstillstånden och annat.” 

35
  Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar s. 51 (not 83). 

36
  Serien (på svenska som Kalle och Hobbe) tecknades av Bill Watterson mellan 1985 och 1995. Spelet 

Calvinball (”Kalleboll”) kan ses som en kongenial – och troligen mycket medveten – tolkning av det 

hypotetiska spel som Wittgenstein beskriver. 

37
  Wittgenstein, ibid. s. 43 (not 66). 
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förklaringen liknar i vissa avseenden den andra, som också påminner om en tredje – som 

i sin tur kanske skiljer sig helt från den första... Ingen enskild innebörd omfattar alla de 

andra; hur gärna vi än ville det, så låter sig begreppet inte definieras fullt ut. Vi får nöja 

oss med ”ett komplicerat nät av likheter som griper in i och korsar varandra. Likheter i 

stort och smått.”
38

 

 

I ytterligare en annan anteckning jämförs begreppet med en bild, bestående av olika 

färgfläckar. Här frågar Wittgenstein vad som sker, om graden av skärpa i bilden 

förändras: 

 

För tänk dig, att du ska rita en skarp bild som 'svarar mot' en suddig. I den senare 

förekommer en oskarp röd rektangel; du placerar istället dit en skarp. Självklart kan man 

rita dit flera olika sådana skarpa rektanglar, som skulle motsvara den oskarpa. – Men om 

färgerna i originalet flyter in i varandra utan en antydan till gräns – vore det då inte en 

hopplös uppgift att försöka rita en mot den suddiga svarande skarp bild? Måste du då 

inte säga: ”Här kunde du lika gärna rita en cirkel som en rektangel, eller något 

hjärtformat; alla färgerna flyter ju in i varandra. Allt, och intet, stämmer” – Och i detta 

läge befinner sig t. ex. den som i estetiken eller etiken söker efter definitioner som svarar 

mot våra begrepp.
39

 

 

Jag suckar lättat, och känner modet stiga igen; språkets oberäknelighet utgör, trots allt, 

inte bara det privata dilemmat för en olycklig essäist. Ordens värde tycks upplösas mellan 

mina fingrar – allt, och intet, stämmer! – men Wittgensteins metaforer visar, hur språkets 

exakthet, mångtydighet eller oskärpa faktiskt kan svara mot skilda intentioner, och 

därmed ha olika funktioner i språkspelet. Han avslutar noten med ett råd: 

                                                 
38

  Ibid. s. 43 (not 66). 

39
  Ibid. s. 47–48 (not 77). 
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I sådana bryderier skall du alltid fråga dig: Hur har vi egentligen lärt oss betydelsen av 

detta ord (t. ex. ”gott”)? Genom vad slags exempel; i vilka språkspel? (Då kommer du 

lättare att inse att ordet måste ha en familj av betydelser.)
40 

 

O, han är listig, den gamle Wittgenstein! Hur elegant fintar han inte bort det abstrakta 

definierandet, för att istället visa fram precisionen i oskärpan. I hans anteckningar växer 

tänkandet ut ur logikens linjära dimension; ut till en fixeringsbild, till ett 

meditationsobjekt. Jag tycker han ser mig rakt i ögonen – spefullt – och visar tänderna i 

ett spetsigt rävleende. Calvin har sin leksakstiger – men härmed ber jag dig, Ludwig, att 

bli min följeslagare i den fortsatta texten! Tillsammans med dig vill jag söka utvägar ur 

mitt begreppsliga bryderi... 

 

Hur konsten lärt mig betydelser av ”ande” 

I detta övande – också det ”fritt från estetiskt sken” – finner du en genklang av samma 

stränghet som hos Theodor Adorno. Du tänker, att han måste ha erfarit något liknande. 

Hur skulle han annars kunna skriva som han gör? Den odelade närvaron, eller 

uppmärksamhetens förtätning, återkommer ju också i Adornos text, fast i annan 

formulering: ”Egentligen tänker den tänkande inte alls, utan gör sig till skådeplats för en 

andlig erfarenhet, utan att upplösa den.” Själv har du envetet undvikit ordet ande. Tills 

nu. 

 

Ja, jag har verkligen undflytt ordet ”ande” i alla slags samtal om konst. Skälet är, att det 

riskerar att utlösa en våg av spekulationer utan grund i egen erfarenhet; ett emotionellt 

bekräftande och självbekräftande som översvämmar det faktiska seendet, och förblir sitt 

eget ändamål. Men Adornos nyktra torrhet räddar begreppet från att upplösas i 
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  Ibid. s. 48 (not 77). 
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sentimentalitet, och jag kapitulerar... Kalla det ande, närvaro eller förtätning – ordvalet är 

kanske ändå inte det primära. Det väsentliga är den möjlighet som begreppet visar på: en 

osynlig men omvälvande händelse som sker bortom min vilja, och som inkorporerar mig 

i en större helhet. En verklighet, för vilken jag blir tillgänglig genom min förmåga till 

uppmärksamhet. 

 

Konstnärens praktiska kunskap kallade jag inledningsvis ”en urskiljnings- och 

handlingsförmåga, som söker förbinda totaliteten av ett yttre skeende med de egna 

intentionerna”. Det är naturligtvis en beskrivning, som kan passa in på nästan vilken 

situation som helst. Men jag har också försökt beskriva hur en sådan process specifikt 

kan manifestera sig i rummet, materialvalen, känslorna, relationerna och reflektionerna... 

Allt detta – ursprungligen format av min kunskap – bildar ett sammanhängande, men 

oavslutat, helt: den konstnärliga tanken, eller verket. Men jag skulle också kunna uttrycka 

det som att verket springer ur min uppmärksamhet. När jag beslutar mig för att utföra en 

viss uppgift, så förbinder jag mig att göra just detta – istället för allt annat som vore 

möjligt. Jag ålägger mig själv en nödvändighet, och upprättar därmed ett osynligt inre 

rum som svarar mot det yttre sammanhanget; ett utrymme i medvetandet, vars 

dimensioner inte är rummets utan tidens. En plats, som består av uppmärksamhet. 

 

Eller: jag önskar åtminstone att det vore så, att den inre platsen liksom bara uppstod ur 

sin egen nödvändighet. Det händer visserligen – någon sällsynt och kanske livsavgörande 

gång – men oftast är platsen redan upptagen... jag höll på att skriva: av mina känslor, 

minnen, önskningar och associationer – men det är inte heller helt riktigt. Framför allt 

ockuperas platsen av mina föreställningar om de tankar, känslor och handlingar, som 

skulle kunna uppstå här; av ett ständigt pågående brus av fragmentariska förslag. Och jag 

vet av erfarenhet, att då jag agerar på sådana redan formade föreställningar blir resultatet 

inte mer än en rutinmässig eller osjälvständig upprepning av något som redan finns. För 

att upprätta platsen-som-inte-finns, behöver jag vänta ut bruset; vänta in tystnaden. 
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Uppmärksamheten är, på det viset, en icke-handling – det som återstår, när medvetandet 

stillat sig. Ett tunt membran mellan det inre och det yttre livet. 

 

Paradoxalt nog tycks det opersonliga ibland sammanfalla med det djupast personliga. 

Rörelseövningarna vi gjorde den där söndagen – då de gula dukarna lyste upp en mulen 

himmel – var befriade från varje målsättning bortom själva övandet. De var också 

opersonliga, starkt formaliserade (och just i det avseendet kan de faktiskt jämföras med 

den vetenskapliga metodens skolningsväg). Den, som följer en sådan sträng och given 

form, befrias från många av de föreställningar som handlar om att försöka framstå som 

originell eller på annat sätt märkvärdig; en hel del av det inre bruset tystnar därmed. Och 

då övandet inte heller syftar till något utöver sig självt, kan uppmärksamheten lättare 

samlas i nuet. Men det som sedan händer (åtminstone ibland), är inte bundet till formen. 

Oavsett om min uppmärksamhet riktar sig mot taiji, eurytmi, måleri, musicerande, 

ridning, ett matematiskt problem eller ett lyssnande samtal... och oavsett vad jag vill kalla 

det som (ibland) händer – odelad närvaro, flow, insikt eller andlig erfarenhet – så händer 

det bortom min aktiva vilja. Uppmärksamheten förtätas liksom utifrån. 

 

Också inom bildkonsten finns det etablerade former av övande; tecknandet efter naturen 

(som jag nämnt förut) är en av dem, kopierandet av befintliga konstverk är en annan. 

Målaren Matts Leiderstam har använt sig av denna senare metod, och skrivit fram sina 

erfarenheter i avhandlingen See and Seen. Seeing Landscape through Artistic Practice.
41

 

Hans utgångspunkt är en landskapsmålning av den franske barockkonstnären Claude 

Lorrain
42

 – eller närmare bestämt: Leiderstams känsla av att själv bli sedd och igenkänd 

                                                 
41

  Avhandling framlagd vid Lunds universitet, Konsthögskolan i Malmö, 2006. (Avhandlingens språk är 

engelska; alla följande citat på svenska i min översättning/HHW.) 

42
  Claude Lorrain levde 1600–1682, och målningen – ”Landskap med Rebeckas avsked av sin fader” – 

finns sedan 1974 i Nationalmusei samlingar i Stockholm. 
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av denna målning.
43

 Genom kopierandet närmar han sig de konstnärliga erfarenheter som 

finns nedlagda i målningen, och följer deras tematiska och metodiska förgreningar vidare. 

En sådan förgrening leder till en mejlkonversation med professor Peggy Phelan.
44

 Här 

fäller Phelan en kommentar, som jag finner lika relevant som insiktsfull. Hon skriver: 

”Repetitionen är besläktad med vanan, men de är inte ett och samma. Vanan befriar mig 

från att tänka; repetitionen skärper uppmärksamheten.”
45

 Hennes ord stämmer väl med 

min egen erfarenhet: det repetitiva övandet ligger i själva verket mycket nära det 

konstnärliga utövandet (medan vanan kan sägas vara en aktivitet som utövas tanklöst och 

ouppmärksamt). Phelan fortsätter: ”Repetitionen skiljer sig från vanan, delvis på grund av 

att den omfattar minnet av föregående gång.”
46

 Till vilket Leiderstam fogar: ”Min 

måleriska handling att kopiera är en repetitiv akt [...] det 'igenkännande' jag förnimmer 

framför Landskap med Rebecka kan inte helt förklaras eller tillfredsställas, så jag måste 

återvända för att förstå det bättre...”
47

 Även detta stämmer med min erfarenhet; mitt 

individuella arbete över tid – exempelvis i en serie målningar – kan (liksom Leiderstams) 

karaktäriseras som ett repetitivt handlande, ett återvändande för att förstå bättre. Ett 

övande, vars form jag själv bestämt. 

 

                                                 
43

  ”For when I stand in front of a landscape painting by Claude Lorrain, it is as if I am the one who feels 

recognised. This is the starting point, it's where my desire to know arises, this is the point of departure 

for my work.” Leiderstam, See and seen, s. 11. 

44
  Peggy Phelan är Ann O'Day Maples Professor in the Arts vid Stanford University, Kalifornien (USA). 

45
  Leiderstam, ibid. s. 51; ”Repetition is related to habit, but they are not the same. Habit relieves me from 

thinking; repetition focuses my attention.” 

46
  Ibid. s. 51: ”Repetition is distinct from habit, in part, because repetition involves the recollection of the 

previous time.” 

47
  Ibid. s. 51: ”My act of painting in copying is a repetitive act  […] the 'recognition' I feel in front of 

Landscape with Rebekah cannot be fully explained or satisfied, so I have to return to learn more about 

it...” 
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Med workshopen förhåller det sig delvis annorlunda, av det enkla skälet att det inte är ett 

individuellt företag. Den form jag här väljer, kommer att bestämma en process som är 

gemensam för en hel grupp människor. Och jag eftersträvar inte en 

undervisningssituation (även om rollen som processledare till viss del innebär ett 

pedagogiskt ansvar); avsikten är ju, att de kunskaper och förmågor som finns i gruppen – 

och som jag ännu inte känner – ska komma till uttryck i medskapande. Workshopen 

relaterar därför inte till någon enskild målerisk eller annan förebild, iakttagelse eller 

händelse, inte till något specifikt tema som jag ”äger” genom min förkunskap. Den utgår 

från måleriets ofrånkomligheter: ljuset och grundfärgerna. Dess rumsgestaltning, så som 

den var i utgångsläget – med sina ofärgade väggar och öppningar åt flera håll – kan ses 

som en materiell representation; inte av tanken själv, men av det inre rum där tänkandet 

kan uppstå. En visualisering (av oändligt många möjliga) av det som Adorno kallar 

”skådeplatsen för en andlig erfarenhet”; en samklang mellan inre och yttre verklighet. 

Och workshopens resultat, verket-som-tanke, visar sig då som en funktion av gruppens 

samlade uppmärksamhet. Egentligen tänker vi inte alls – men i bästa fall, när inget står i 

vägen, kan uppmärksamheten förtätas utifrån. Liksom solens ljus bryter fram mellan 

molnen.  

 

Hur konsten lärt mig betydelser av ”kvalitet” 

Ordet kvalitet dröjer kvar i ditt medvetande. Trots sammanhanget var det inget 

värdeomdöme; du ville tvärtom framhålla, att färgen inte låter sig värderas, mätas eller 

inordnas i scheman – bara upplevas, omfattas med känslan. Och att denna blåa 

upplevelse just idag tycktes svara mot ett lika ovillkorligt behov. Var det förresten inte 

något liknande, som Benedicte också ville förmedla denna morgon? Att inte heller hon 

kunde utföra sin tänkta uppgift, eftersom hon förlorat kontakten med den upplevelse som 

skulle berättiga handlingen... Kvaliteten stämmer, eller stämmer inte, och detta vet vi 

innan vi kan förklara varför. Men vad är det vi ”vet”? 
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Det blåa omsluter mig som himmelskupan; i dagsljus bildar den blå färgen synfältets 

yttersta gräns. Där det gula tycks utvidga sig och stråla emot mig – som solljuset – vill 

det blå tvärtom dra sig undan för blicken.
48

 Två färger, två rörelser: närmande och 

fjärmande, utvidgande och omslutande, flöde och form. 

 

Konstnären Yves Klein
49

 lät sina nakna modeller färga in kropparna med en intensivt blå 

färg innan de pressade sig mot ett väggspänt papper i verket Anthropométries de 

l’Epoque bleue.
50

 Varje blått avtryck demonstrerar den särskilda formen av en särskild 

människa vid just detta tillfälle – och bildar samtidigt gränssnitt mot en rymd bortom den 

fysiska existensen. Färgen äger själv en mening. 

 

Idag associeras ordet ”kvalitet” ofta med att något ska mätas eller skattas på en skala. 

Men det är en användning, som går rakt emot begreppets ursprungliga betydelse av 

”essentiell egenskap hos ting eller situationer, en ’hurdan-het’ som inte låter sig mätas 

och som undandrar sig alla jämförelser”. Nu undrar räven Ludwig – och kanske också du, 

bästa läsare – vad detta är för definition… Och då får jag ju erkänna, att formuleringen 

                                                 
48

  Renässansens målare i Flandern och Venedig använde sig systematiskt av denna koloristiska erfarenhet, 

och utvecklade därmed ett alternativ till centralperspektivet som metod att skapa en rumsillusion i 

bilden. Den engelske 1800-talskonstnären J M W Turner förlitade sig nästan helt på färgperspektivet för 

att uppnå djupverkan i sitt måleri. 

49
  Klein föddes 1928, och dog 1962 av en hjärtattack. Hans mor var en abstrakt målare, välkänd i 

hemlandet Frankrike, och hans far en figurativ målare av holländsk-indonesiskt ursprung. Klein själv 

studerade bland annat judo i Japan, och laborerade både med ”monotones” – ljudverk bestående av en 

enda ton – och ”monochromes” – enfärgade målningar i orange, rött, guld, rosa och blått.  

Även himlen, eld och tomrum utgjorde arbetsmaterial för Klein. 

50
   Den franska verktitelns anthropométrie är bildat av grekiskans anthropos, ”människa”, och metron, 

”mått”; verket iscensattes i mars 1960 på International Gallery of Contemporary Art i Paris. Två 

månader senare registrerade Klein ett patent på den blå färg han utvecklat, ”International Klein Blue”. 
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(om än inte tanken) är min egen. Den är hämtad från inledningen till en text, som 

fortsätter så här: 

 

Mer specifikt betecknar ”kvalitet” här också den förspråkliga beslutsgrunden för de val 

som träffas i en gestaltande process. 

I mitt individuella konstnärliga arbete är det den intuitivt upplevda kvaliteten – eller 

bristen därpå – som driver mig att fortlöpande bejaka eller omintetgöra de händelser jag 

uppfattar. Det är den som kommer mig att gång på gång ändra en linjes sträckning i 

teckningen, som styr mitt val av färgblandning, som hejdar mig då något oväntat visar 

sig i skissarbetet; en varseblivning, som ögonblickligt förnyar förbindelser mellan yttre 

och inre erfarenheter och därmed avgör arbetets fortsatta riktning.
51

 

 

Faktum är, att ordet ”kvalitet” varit betydelsefullt för mig, ända sedan jag som tonåring 

läste Robert Pirsigs roman Zen och konsten att sköta en motorcykel. Här skildras – i jag-

berättelsens form – en motorcykelfärd tvärs över USA, som Pirsig gör tillsammans med 

sin elvaårige son. Parallellt med den yttre resan avtäcks, bit för bit, undanträngda och 

smärtsamma händelser ur berättarens förflutna. Bägge förloppen speglas i – och 

sammanfaller till sist med – en diskussion om teknik, konst, kärlek och ansvar, som 

griper ända tillbaka till den västerländska filosofins ursprung. Berättelsen blir en kulturell 

och existentiell självrannsakan; den kan läsas både som självbiografisk roman och 

filosofisk essä, men också som ett tidigt prov på konstnärlig forskning – långt innan 

termen kommit i allmänt bruk. I den nyss citerade texten söker jag förstå en individuell 

skapande process med hjälp av det kvalitetsbegrepp, som Pirsig skriver fram: 

 

Kvaliteten är den skärningspunkt där subjektet och objektet möts. 

[…] 
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  Helena Hildur W: Om varseblivning av kvalitet i gestaltande processer. Del 1, en individuell process, s. 

1-2. 
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Kvalitet är inte ett ting. Kvalitet är en händelse. 

[…] 

Det är lika med den händelse där subjektet blir medvetet om objektet. 

Och eftersom ett subjekt inte kan existera utan ett objekt – för det är objektet som gör 

subjektet medvetet om sig självt – är Kvalitet lika med den händelse där medvetenhet blir 

möjlig om både subjekten och objekten. 

[…]  

Händelsen som är Kvaliteten är orsaken till subjekten och objekten, som sedan helt felaktigt 

uppfattas som Kvalitetens orsaker!
52 

 

”Kvaliteten” – i Pirsigs mening – liknar Adornos ”andliga erfarenhet”, i det att bägge 

pekar mot en gränsöverskridande händelse i medvetandet. Men när jag nu prövar de två 

begreppen mot varandra, urskiljer jag ändå två motsatta riktningar: den andliga 

erfarenheten (eller den förtätade närvaron, eller insikten) träffar mig från en plats jag inte 

rår över; liksom solljuset, som ögonblickligt lyser upp ett helt landskap, säger den att 

”detta är”. Men medvetandets varseblivning av ”Kvalitet” alstrar omedelbart också ett 

personligt gensvar, eller ansvar; i min svarshandling bestämmer jag kontinuerligt den 

fortsatta färdriktningen – omgiven av en blå horisont. 

 

I ateljén, framför målarduken, träffar jag sådana val ensam, och bär själv deras 

konsekvenser. I Pirsigs roman finns två huvudpersoner; den andre är sonen, som sitter 

bakpå motorcykeln med pannan tryckt mot faderns rygg. Förhållandet mellan far och son 

formar berättelsen lika mycket som sökandet efter Kvalitetens innersta väsen – men i sitt 

föräldraansvar är även Pirsig ensam (åtminstone inom fiktionens ram). I workshopen är 

situationen återigen en annan: den kvalitet jag upplever – eller inte upplever – är 

fortfarande min omedelbara beslutsgrund, men mina val bestämmer nu inte ett imaginärt 

rum, utan ett skeende som jag delar med andra. Och även om funktionen som 
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   Robert Pirsig: Zen och konsten att sköta en motorcykel, s. 225. 
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processledare kan likna ett tillfälligt föräldraskap, så är vi inom gruppen jämbördiga i 

kunskaper, erfarenhet och ansvarstagande; som vore jag en förälder med vuxna barn, 

kanske... Att arbeta konstnärligt tillsammans med andra är att bjuda in flera perspektiv, att 

öppna verket för att skapa reglerna ”as we go along”. 

 

Det finns ögonblick – sällsynta – då en samling människor samtidigt upplever intensiv 

närvaro i nuet. Ett sådant ögonblick ger sig gärna tillkänna genom tystnad; ”det går en 

ängel genom rummet”. Men jag vill tro, att också den individuellt upplevda kvaliteten 

kan utgöra en gemensam resurs. Och det sker inte nödvändigtvis genom att själva 

upplevelsen delas; att någon ger uttryck för en känsla väcker ju inte alltid motsvarande 

känsla hos mottagaren. Framför allt vore det ett tvivelaktigt ändamål (menar jag) att 

förmå en grupp människor att känna eller tänka likadant över tid – min vilja och 

förhoppning är ju tvärtom, att olikheterna ska komma till tals i den skapande processen. 

Uppgiften blir då att skapa utrymme för detta, på ett sådant sätt att det gemensamma 

kunskapandet gagnas. 

 

Då workshopen diskuterar min omkastning i schemat, eller då Maia och Benedicte 

redovisar grunderna för sina rörelseövningar – då får hela gruppen tillgång till en 

varseblivning, som till sitt ursprung är djupt personlig. Kanske också då deltagarna ger 

tyst bifall till Carlo att följa sin längtan efter alla färgerna – genast! – eller då Maia, 

glömsk av andras blickar, målar i vinden... Min erfarenhet säger, att utrymmet för 

gemensamt kunskapande skapas av den kritiska blick, som förmår urskilja utan att döma. 

Vi umgås socialt med kvaliteten, när vi tillsammans tar ansvar för att lyssna, utan att 

värdera; när vi bemödar oss att förstå varandras uttalade eller ordlösa skäl; när adekvat 

gensvar ges, och tas emot, med god vilja... När vi, med diktaren Karin Boyes ord, ”vilar i 

den tillit / som skapar världen”.
53
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  Slutord i den välkända dikten ”Ja visst gör det ont”, ur diktsamlingen För trädets skull (1935). 
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Ännu en aspekt på kvalitet vill jag nämna. Den är inte så enkel att beskriva, men den 

skulle kunna kallas för den skapande processens egen gestalt, eller gest, eller 

koreografi… Idag tycker jag mig veta, att det finns en sådan – även om den skiftar från 

gång till annan, och inte självklart sammanfaller med någon ursprunglig intention eller 

plan. Tvärtom uttrycker den sig tydligast genom det oförutsedda; i konflikten, i den 

tilltagande vinden, i ett hotande eller upplevt misslyckande. Och kanske är detta – det 

oförutsedda – den sanna prövningen av verket som tanke. 

 

Som delaktig i en skapande process kan jag öva mig att urskilja dess osynliga gestalt, 

eller rörelse. Försöka känna av dess riktningar och noder, och finna sätt att kommunicera 

med och om dess behov. Finna rätta sättet och tidpunkten för passagerna: mellan 

individuellt och gemensamt, handling och icke-handling, uppgående-i och distansering-

ifrån. Och den gemensamma nämnaren för alla dessa olika övergångar från möjlighet till 

förverkligande: modet. Men därmed är jag redan på väg in i det röda... 

 

Hur konsten lärt mig betydelser av ”frihet” 

”Vetenskapen om frihet” – tanken är inte din egen. Än mindre ordet. Hur fri är du då 

själv? Du minns sångimprovisationerna i morse, den lustfyllda känslan av att allt är 

möjligt. Minns också den förlamande skamkänslan, när du trodde dig sedd av dömande 

blickar. Du minns Gunillas pressade röst, din kollegas ohöljda irritation – och, lite 

senare, ditt egen tysta ifrågasättande av Benedicte. Hur kan man veta vad som är 

viktigast i ett skapande arbete; att hålla fast vid den bestämda riktningen, eller att fånga 

upp och svara på det oförutsedda? Är respekten för uppgiften väsensskild från respekten 

för människorna, och hur långt är det mellan ”auktoritet” och ”auktoritär”? Vari ligger 

friheten? Finns här överhuvud taget något, som öppnar sig mot frihet? 

 

Det mättat röda associeras ofta med starka känslor; kärlek, vrede. I min upplevelse är den 

röda färgen varken närmande eller fjärmande, utan intensivt närvarande – oscillerande, 
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pulserande i synfältet. Övergångens färg: solnedgångens, och soluppgångens. Och 

blodets: ur det dödade djurets, den dödade människans avskurna strupe. Ur den födandes 

öppna kön. Det är svårt att vara likgiltig inför det röda – det vet var och en, som stått 

inför en av Barnett Newmans, Ann Edholms eller Ola Billgrens röda monokromer (eller 

Mark Rothko – men intensiteten i hans sena målningar närmar sig oändlighetens 

gränsvärde över hela färgskalan; de är liksom alla röda, oavsett färg).
54

 Då jag försätter 

mig in i ”ett rött tillstånd”, stiger jag in i ett avgörande ögonblick; något skall 

oundvikligen ske – men vad? Det röda tar mig i anspråk, talar till hela min varelse, 

fordrar min respons. 

 

Men om modet saknas? Om rädslan övervinner modet, blir handlingen ofri. Då krymper 

jag, förminskas, gömmer mig; sviker. Sviker uppgiften, sviker mig själv – så enkelt och 

trist är det ju. Och det finns faktiskt mycket att vara rädd för här i världen: fysisk smärta, 

och psykisk; att misslyckas, att förlora, att dömas, att bli utstött... När rädslan slår till, 

säger min erfarenhet att det bästa jag kan göra – ibland också det enda – är att andas. 

Släppa efter i muskulaturen, ge luften fri passage, låta allt vidgas... Andas. Med 

andningen kommer sinnesnärvaron, och med sinnesnärvaron kommer ofta svaret, oväntat. 

 

Och när jag tänker på workshopen, på de ögonblick när någon visade mod – eller då 

modet svek –  så märker jag, att det också finns en större andning; en som försiggår i det 

gemensamma. Att vi som grupp andades tillsammans genom vårt övande och görande – 

ibland grunt och ansträngt flämtande, ibland tryggare, friare. Att detta för mig (men 

kanske inte för alla kollegor i de andra grupperna) var en del av intentionen, och att min 

uppgift som processledare då blev att underlätta denna större andning. Att andra personer 

                                                 
54

  ”Monokrom” kallas alltså en målning vars bildyta uppfattas som enfärgad, men inte heller här är 

definitionen entydig. Yves Kleins Monochromes var bokstavligen framställda i ett enda, enhetligt 

färgmaterial, medan t ex Ola Billgrens målningar rymmer många skiftande nyanser av grundfärgen röd. 
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i min grupp (inte minst Maggie) som genom en tyst överenskommelse hjälpte mig i detta. 

Att det skedde genom att det känslomässiga rummet hölls lika skyddande, och lika 

genomsläppligt, som det fysiska; genom en förmåga att skapa fri passage, då rädslan slog 

till. En förmåga att vidga situationen mot större sammanhang. 

 

För Joseph Beuys var konsten alltså ”vetenskapen om frihet”, och han fortsätter: ”och 

som en konsekvens av detta har vi också konsten som primär produktion eller det 

ursprungliga, det som föregår all annan produktion.”
55

 Om vi betraktar Beuys' påstående 

(utan att försöka rättfärdiga eller förklara det), kan vi lägga märke till att han först 

förbinder konsten med det abstrakta begreppet ”frihet”, och därefter med den konkreta 

verksamheten ”produktion”. Och att förbindelsen har en riktning; den är kausal. Beuys 

tycks säga, att konsten hör ihop med frihet, därför att den sätter materien i rörelse; ingen 

frihet utan friktion, utan närvaro i sinnevärlden. Eller: arbetet pressar oss mot materien, 

och friheten finns i den zon där vi öppnar oss för dess gensvar. I det fortsatta samtalet 

talar Beuys om handlingsberedskapen – viljan – som en nödvändig förutsättning för 

oberoende tankeverksamhet.
56

 Detta fogar han till frågan, om inte världen själv är 

gestaltad tanke: 

 

[Man kan] uttrycka en idé genom att måla en enkel akvarell av ett olivblad […] De stora 

idéerna i konsten manifesterar sig ofta i en mycket anspråkslös form, genom en liten 

färgyta, eller genom en grön nyans som omger en viss liten form, eller exempelvis 

genom ett sådant olivblad. […] När allt kommer omkring, är inte olivbladet också 

kunskap i bildens form?
57 

                                                 
55

  Joseph Beuys: What is Art? s. 10: ”So, first of all, we have art as the science of freedom, and as a 

consequence of this, we also have art as primary production or the original, underlying production for 

everything else.” ( svensk översättning ovan: HHW.) 

56
  Joseph Beuys, ibid. s. 17. 

57
  Ibid. s. 14: “...one can express an idea by painting a simple watercolour of an olive leaf […] the great 

ideas in art often manifest in a very humble form, through a small area of colour, or through a green 
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Beuys framställer här en kontinuitet mellan människans görande och världen utanför 

henne – en djup samhörighet genom kunskapen, idén, tanken. Som konstnär tycker jag 

mig också förstå vad han menar. Jag vet (exempelvis) att tecknandet ger mig en ordlös 

men precis kunskap om det jag tecknar av; en kunskap som åtminstone i någon mening 

kommer till mig ”utifrån”, och som förmår förändra mitt medvetande. Och då jag 

fortsätter arbetet, i en rörelse där ett steg ger nästa, blir det med tiden avläsbart som en 

riktning. En tillryggalagd väg, ett systematiskt kunskapande där jag är delaktig i hela min 

tillvaro. Vetenskapen om frihet? Kanske. 

 

Orden i konstens språkspel; sammanfattning och iakttagelser 

”Ande”, ”kvalitet”, ”frihet” – tre begrepp, lika anspråksfulla som gamla aristokrater. Vart 

och ett med en ”familj av betydelser” som vuxit, i släktled efter släktled, intill det 

oöverskådliga... Men när jag följer ditt råd, Ludwig, och prövar orden i samtal om 

specifika konstnärliga erfarenheter – då får de konturer igen; de sätts i rörelse, blir 

verksamma. Användbara. 

 

Jag ser också, att dessa konstnärliga samtal har en egen karaktär. De rör sig ofta kring 

”att”, ”när” och ”hur”; de riktar sig gärna mot det kommande och frågar ”för vad?” – men 

mycket sällan ”varför?” Särskilt lägger jag märke till två förhållanden: det första är, att de 

tar sig frihet att hänvisa till upplevelser som tycks omfatta både ”jaget” (eller 

medvetandet), och ett osynligt, men påtagligt, ”utom-jag” – och gör detta utan närmare 

förklaring. Det andra är, att även den fysiska verkligheten tar aktiv del i samtalet. Då 

fadern och sonen i Pirsigs berättelse färdas över ett bergspass, förändras också deras 

känslors landskap – och på liknande sätt faller det färgade ljuset in i min inre rymd och 

                                                                                                                                                 
tone around a certain small form, or for instance around such an olive leaf. […] After all, isn't the olive 

leaf also knowledge in pictorial form?” ( svensk översättning ovan: HHW.) 
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bildar tanke. I ”verkstadssamtalen” med Joseph Beuys medverkar akvarellen och 

olivbladet, och tillsammans med dem också glasburken, trälådorna och en tegelvägg... 

Om och om igen vänder sig Beuys till tingen för att söka referenser och stöd för sina 

påståenden; fotografierna som åtföljer texten blir därför lika meningsbärande som orden. 

 

7. Konstnärliga samtal och filosofiska 

Det konstnärliga samtalet – som jag känner det – förs alltså både på en plats, som är 

bestämd i tid och rum, och i en flerdimensionell verklighet av läckor och speglingar: 

mellan linje, yta och rum; mellan bild och ord; mellan synligt och osynligt, materiellt och 

immateriellt, individuellt och socialt... En verklighet, där tanken skapas ur, och själv 

skapar, ett instabilt tillstånd av kognitiva sammanfallanden. Men i den här texten har jag 

förbundit mig att spela efter det filosofiska samtalets regler, och tankens rörelser 

begränsas därmed inom ett abstrakt, verbalt medium... Jag öppnar därför de andra 

böckerna – de som inga bilder har – och möts genast av den stränge Adorno: 

 

Åtskillnaden mellan vetenskap och konst är irreversibel […] Genom den fortskridande 

avmytologiseringens förtingligande av världen har vetenskap och konst skilts åt; ett 

medvetande för vilket åskådningar och begrepp, bilder och tecken skulle vara ett, kan 

inte återkallas genom ett trollslag – om det ens någonsin har funnits.
58 

 

O, Ludwig, hjälp mig – hur kommer jag runt detta? Filosofen Adorno menar, att det har 

dragits en oåterkallelig skiljelinje mellan konst och vetenskap, att avbildningar och 

begrepp inte existerar inom ett och samma fält; att det jag ser, och det jag tänker, inte 

utgör ett kontinuum. Och när jag läser detta, i logikens och den vetenskapliga metodens 

ljus, förefaller det lika övertygande som då konstnären Beuys talar om värld och tanke 

som ett… Två synsätt, som bägge verkar riktiga. Men oförenliga. 

                                                 
58

  Adorno, Essän som form, s. 34. 
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Språkspel och tankeförflyttningar i tre samtida, konstbaserade projekt 

Men tänk om det inte handlar om sant eller osant? Tänk om det handlar just om en 

förflyttning; att något som är sant blir falskt – eller snarare: förlorar sin giltighet – då 

perspektivet ändras? Eller då själva seendet förändras? Det medvetande, för vilket 

”åskådningar och begrepp, bilder och tecken” (och, i förlängningen, världen själv) 

framstår som odelbar helhet, kan förmodligen inte återkallas genom trolleri. Möjligen 

genom en lika odelad uppmärksamhet – och en förtätad närvaro. Oförutsebar. 

 

Någon akademisk konstnärlig forskning existerade inte på Beuys' och Adornos tid. Idag 

utgör den redan ett vidsträckt fält, där hittills okända regler och passningar kan prövas ut 

– också konstnärer och filosofer emellan. Så innan essäns egentliga tankegång fortsätter, 

ber jag dig, bästa läsare, att följa med på en kort exkursion till tre samtida konstbaserade 

projekt – haptiska blickar, Thinking Through Painting och Freikörperkultur – för att se 

vilka ord och tankar som där sätts i spel. Räven Ludwig är redan på plats… 

 

”haptiska blickar” (2012) 

Den svenska konstnären Birgitta Burling ledde för några år sedan ett interdisciplinärt 

forskningsprojekt, bildens haptiska gränssnitt, som utmynnade i publikationen haptiska 

blickar.
59

 Det ”haptiska seende”, som projektet syftade till att formulera, kan beskrivas 

som ett slags blickens följsamma beröring av världen; medvetandets öppnande mot ett 

sinnesflöde av ljus, rörelser, former och texturer. I forskningsgruppen ingick bland andra 

en koreograf, en poet och en arkitekt. En central del av projektet bestod i deltagarnas 

parallella undersökningar av gemensamma begrepp – via rörelse, måleri, ljusprojektioner 

och ordens fonetiska och grafiska uttryck. Även publikationen som objekt talade till 

                                                 
59

  haptiska blickar publicerades med stöd av Vetenskapsrådet och IASPIS och är tryckt hos Elanders Fälth 

och Hessler 2012. Förlag och redaktör anges inte; varje projektdeltagare ansvarar för de egna bidragen. 
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läsarens sinnliga uppmärksamhet; genom bokryggens synliga trådbindning, titelns 

blanka, ofärgade inprägling på pärmens framsida, valet av flera olika papperskvaliteter i 

inlagan och avsaknaden av paginering.
60

 

 

Det fysiska erfarandet innefattar förstås också den egna kroppen. I en text ställer Burling 

själv ”dukytan” bredvid ”huden”, och hänvisar till rörelse som ”en aktiv komponent i en 

målnings uppbyggnad och organisering”. Hon skriver: 

 

En haptisk värld som spelar en konkret, taktisk [sic] roll i våra sinnen gör att vi kan 

avläsa och bebo rumslighet och rörlighet. Att vara uppmärksam på dessa erfarenheter 

visar sig vara en rik och föränderlig källa för en målare.
61

 

 

Publikationen innehåller också ett par texter som resonerar på mer abstrakt, begreppslig 

nivå. Lars-Erik Hjertström Lappalainen – filosof och konstkritiker – ställer ”den haptiska 

blicken” mot det ”optiska seende” som snarare söker urskilja fasta former och upprätta 

kritisk distans till det betraktade.
62

 Han lyfter särskilt fram det flytande eller glidande i ett 

”haptiskt seende”:  

 

I det haptiska glider subjekt och objekt samman, precis som två sinnesförmågor (syn och 

taktilitet) också gör, och bildar då en god grund för andra glidningar som själva inte har 

någon given form. Subjekt och objekt hamnar i omedelbar närhet till varandra, blir 

odistinkta, men utan att anta en gemensam form.
63 

                                                 
60

  För samtliga projektdeltagares namn och professioner, se referensdelen. Då publikationen saknar 

paginering, står de följande citaten utan sidhänvisningar. 

61
   Birgitta Burling, ”Likheter och olikheter” i haptiska blickar. 

62
   Termerna ”haptisk” och ”optisk” härleds då närmast till den franske filosofen Gilles Deleuze – men 

diskussionen omfattar också äldre tänkare (som Walter Benjamin), och mer samtida. 

63
  Lars-Erik Hjertström Lappalainen: ”Haptik, estetik, kritik” i haptiska blickar. 
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Beskrivningen av ”det haptiska” påminner här om ”Kvaliteten” – men med en tydlig 

skillnad. Pirsigs ”Kvalitet” är ju långt mer omvälvande än ”glidningar [...] i omedelbar 

närhet”; den är i själva verket just den transcendenta händelse, i vilken gränsen mellan 

subjekt och objekt upphävs. Pirsigs medvetande öppnar sig – liksom Beuys' – mot ett 

restlöst kontinuum (utan att fördenskull klä det i religiösa termer). ”Det haptiska” håller 

sig mer i skinnet. 

 

”Thinking Through Painting” (2014) 

Thinking Through Painting är en heterogen undersökning av samtida måleri, som 

förvaltades gemensamt av tre målare och en curator mellan åren 2009 och 2014. 

Sammanlagt engagerades över tjugo konstnärer, konstvetare och filosofer i en serie 

utställningar, texter, ateljésamtal och presentationer, vilka dokumenterades i en bok med 

samma titel.
64

 Öppenheten i projektet visar sig också i en ovilja att föregripa några 

slutsatser, för att istället låta samtalen vindla fram mellan erfarenheter, förslag, tolkningar 

och omtolkningar. En av initiativtagarna, konstnären Jan Rydén, efterlyser sätt att tala om 

måleriets materialitet utan att lägga in begränsande eller normativa värderingar,
65

 och 

hänvisar särskilt till George Lakoffs begrepp ”förkroppsligad kognition”.
66

 Rydén 

understryker att den, som betraktar en målning, ser en imaginär värld och på samma gång 

ett fysiskt föremål. Han fortsätter: ”Anledningen till, att detta tilltalar oss, skulle kunna 

vara att måleriet är nära förbundet med hur vi tänker: i metaforer och bilder, som uppstår 

                                                 
64

  Kristina Bength, Jonatan Habib Engqvist, Jan Rydén, Sigrid Sandström (redaktörer): Thinking Through 

Painting. (Publikationens språk är engelska; alla följande citat på svenska i min översättning/HHW.) 

65
  Jan Rydén: ”Painting in the Gravitational Field”; ibid. s. 41. 

66
 ”embodied cognition”; George Lakoff är professor i kognitiv lingvistik vid Berkeley, University of 

California. 
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ur kroppsliga erfarenheter [...] För att förstå förnuftet måste vi förstå människans visuella 

och sensomotoriska system.”
67

 Rydén  utvecklar tankegången: 

 

Representationer i det yttre hjälper oss att tänka tankar vi inte skulle komma på genom 

ren tankeverksamhet. Jag tror det var detta som Wittgenstein menade, då han uppmanade 

oss att inte tänka, utan se. […] [E]ftersom våra inre representationer är bilder och 

metaforer, så utgör bilder en mycket speciell kategori av yttre representation.
68

. 

 

Målningen liknar människan, i det att dess immateriella bildvärld inte kan skiljas från sin 

materiella ”kropp”. Och dess imaginära värld är inte en enkel återspegling eller 

upprepning av något annat; liksom det mänskliga medvetandet förmår den alstra ständigt 

ny mening. Kanske är det därför, som vi (i likhet med Matts Leiderstam) kan uppleva att 

vi inte bara ser, utan också blir sedda av, bilden. 

 

”Freikörperkultur” (2015) 

Freikörperkultur (”fri-kropps-kultur”) betecknade på 1930-talet den tyska naturismen, en 

rörelse för nakenhet och kroppskultur – inte utan politiska förtecken. Konstnären Tobias 

Sjöberg omtolkar begreppet i ett pågående konstprojekt, där textila och ätbara material 

möter klassiska tekniker och existerande konstverk likaväl som sociala situationer, i ett 

slags metaforiska ämnesomsättnings- och nedbrytningsprocesser. Freikörperkultur är 

                                                 
67

  Jan Rydén, ibid. s. 46-47. ”The reason that this attracts us might be that painting is closely related to 

how we think: in metaphors and images that arise from our bodily experiences […] To understand 

reason, we must understand our visual system and our sensorimotor system.” 

68
  Ibid. s. 48; ”External representations help us think thoughts we couldn't come up with by pure thinking. 

I believe that is what Wittgenstein meant by telling us not to think, but to look.  […] [S]ince our internal 

representations are images and metaphors, images form a very special category of external 

representation.” 
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också titeln på en antologi, utgiven i samband med en utställning på Färgfabriken i 

Stockholm. Boken innehåller tre bildserier som speglar Sjöbergs verk, tillsammans med 

bidrag av filosofen Jonna Bornemark, författaren Lukas Sålby och Gunnael Jensson – ett 

alias för geografen Gunnar Olsson och byggforskaren Ole Michael Jensen. 

 

Jonna Bornemark utgår i sin text från vetenskapsmannen och filosofen Giordano Bruno, 

som på 1600-talet föreslog att hela den materiella världen kan ses som yttringarna av en 

universell tanke; att materiens benägenhet att ”ta form” i sig själv utgör en intellektuell 

kvalitet, vilken är gemensam för förståelsen och det förstådda – ett förslag, som för mig 

framstår som helt ekvivalent med Beuys' ord om olivbladet som ”kunskap i bildens 

form”. Bornemarks text diskuterar detta, bland annat i relation till en samtida feministisk 

hållning, för att till slut återknyta till Brunos syn på världen som en pågående skapelse, 

där människan – i och genom själva sin ofullkomlighet – förkroppsligar en gudomlig 

skaparkraft. 

 

Tre samtida samtal mellan konst och filosofi; en sammanfattning 

Åtminstone inom dessa tre konstbaserade projekt tycks skribenterna helt överens om 

möjligheten – kanske också nödvändigheten – av att formulera ”ett medvetande för vilket 

åskådningar och begrepp, bilder och tecken skulle vara ett”; att återförena vetenskap och 

konst på det sätt som Adorno ansåg omöjligt. ”Haptik”, ”förkroppsligad kognition” och 

”materiens benägenhet att ta form” förstår jag som tre filosofiska uttryck för denna 

strävan; vart den kan leda, återstår att se. 

 

8. Tänkandets praktiker 

Men du, Ludwig! Som ung valp lade du ändå ner en oerhörd möda på att formalisera 

filosofins tänkande; din Tractatus Logico-Philosophicus gör anspråk på att vara den 

fullständiga och slutgiltiga utläggningen i ämnet. Och även om den – just därför – blir en 



54 

 

demonstration av logikens (och därmed vetenskapens) begränsning, så skulle du inte ha 

åstadkommit detta, om inte det logiska tänkandets betvingande skönhet berört dig inpå 

bara livet... Och jag berörs, i min tur, av ditt allvar. Det klara intellektet kan omöjligt vara 

konstens fiende, tänker jag; det verkligt frihetsfientliga är istället det slags tänkande som 

grumlas av hänsynslöst ego, som gör våld på såväl sammanhangsmedvetande som 

logik… Men var finner jag en helhetlig förståelse av tänkandets praktiker – en som 

omfattar både den materiellt-konstnärliga tanken och den abstrakt-filosofiska? 

 

John Dewey: tänkandet och konsten som erfarenhet 

Jag söker vidare efter filosofiska texter, som befattar sig med tänkandets praktiker… och 

finner John Dewey. Till skillnad från Adorno och Flusser – som bär hela Europas 

smärtsamma nutidshistoria med sig in i filosofin – hör Dewey hemma i den ”Nya 

Världen”, i ett socialliberalt och expansivt USA. Han föddes i Vermont i östra USA 1859 

och dog 1952. Tillsammans med bland andra Charles Sanders Peirce och William James 

bidrog han till att forma en filosofisk tankeriktning som betonar idéernas praktiska 

konsekvenser i samhällslivet. Dewey brukar kallas ”pragmatiker”, men verkar ändå 

drivas av tro – en lidelsefull tro på den demokratiska och skapande människan. Hans 

idéer var på många sätt närvarande i det folkhems-Sverige som jag växte upp i. Att läsa 

hans texter känns som att möta en avlägsen äldre släkting, en vänlig men glödande 

demokratisk reformator; det väcker minnen av God konst i hem och samlingslokaler,
69

 av 

1960-talets experiment med skoldemokrati och av ”kulturarbetarnas sektion” i 

socialdemokraternas 1 maj-tåg... 

 

Konst som erfarenhet är titeln på en samling nedtecknade föreläsningar, i vilka Dewey (i 

likhet med Heidegger och Karlholm) resonerar kring konstverket som oavslutad process. 

                                                 
69

 En programmatisk utställning, som först visades på Nationalmuseum och därefter skickades som 

vandringsutställning genom Sverige åren 1945-1947. Initiativet gav upphov till Folkrörelsernas 

konstfrämjande – idag Konstfrämjandet – vars motto är ”Konst för alla”. 
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Som intellektuell är han (till skillnad från Beuys) mindre intresserad av ”produktionen” – 

handhavandet av fysiska material – än av det rent mentala skeende, som han benämner 

”att göra en erfarenhet”. Men även om Dewey skriver om estetiska upplevelser ur 

betraktarens synvinkel, så anar jag ett respektfullt erkännande av det materiella 

skapandets realiteter. Och här hittar jag äntligen en iakttagelse som för in konstens och 

vetenskapens skilda perspektiv i en och samma bild: 

 

Den rytm, som består i en förlorad och återvunnen enhet med omgivningen, återfinns hos 

människan. Och inte bara det – den medvetandegörs också genom honom; dess villkor är 

det material som han formar sina ändamål av. […] Då konstnären på ett egendomligt vis 

vårdar sig om den erfarenhetsfas i vilken enhet uppnås, skyr han inte moment av 

motstånd och spänning. Snarare odlar han dem – inte för deras egen skull, utan på grund 

av de möjligheter som ryms däri; en helhetlig och total erfarenhet, levandegjord i 

medvetandet. I motsats till denne, vars ändamål är estetiskt, är vetenskapsmannen 

intresserad av problem; av situationer, som kännetecknas av markerad spänning mellan 

tanken och dess observerade föremål. Självfallet bryr han sig om problemets lösning. 

Men han vilar inte i den. […] Skillnaden mellan det estetiska och det intellektuella är 

sålunda en skillnad i betoning inom den ständiga rytm som utmärker den levande 

varelsens ömsesidiga utbyte med sin omgivning.
70

 

 

                                                 
70

  Dewey, Art as Experience, s. 20-21; “The rhythm of loss of integration with environment and recovery 

of union not only persists in man but becomes conscious with him; its conditions are material out of 

which he forms purposes. [...] Since the artist cares in a peculiar way for the phase of experience in 

which union is achieved, he does not shun moments of resistance and tension. He rather cultivates them, 

not for their own sake but because of their potentialities, bringing to living consciousness an experience 

that is unified and total. In contrast with the person whose purpose is esthetic, the scientific man is 

interested in problems, in situations wherein tension between the matter of observation and of thought is 

marked. Of course he cares for their resolution. But he does not rest in it; […] The difference between 

the esthetic and the intellectual is thus one of the place where emphasis falls in the constant rhythm that 

marks the interaction of the live creature with his surroundings.” (svensk översättning ovan: HHW.) 
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Dewey föreslår alltså, att ”det estetiska” och ”det intellektuella” utgör två 

rörelseriktningar – eller två taktarter – i människornas dans med världen och varandra. 

Vad säger du, Ludwig – håller du med om det? För mig är det i varje fall en förlösande, 

och försonande, bild: det konstnärliga och det logiska tänkandet som komplementära 

kognitiva förmågor. Väsensskilda, omöjliga att praktisera på samma gång – men ändå 

likvärdiga. Bägge lika nödvändiga, som inandning och utandning; ja, som tänkandets 

andning. 

 

9. Natt och stjärnljus 

Nu skulle min essä närma sig slutet. Med utgångspunkt i en faktisk situation – en 

konstnärlig workshop – har jag försökt skriva fram, hur en personlig och sinnlig 

varseblivning kan transformeras till gemensamt kunskapande; till språkhandling. Genom 

skrivandet har jag kommit att se det ursprungliga konstverket med andra ögon: som 

tanke, och som tänkandets rum. Jag har försökt lyssna fram de frågor det ställer mig, och 

bekänt färg i min förståelse av begreppen ”ande”, ”kvalitet” och ”frihet”. Genom 

förflyttningar mellan konstnärliga och filosofiska tankepraktiker, eller språkspel, har jag 

funnit att dessa – just genom sina skilda förutsättningar – berättigar varandra. Ändå vill 

rörelsen inte stanna riktigt ännu. Vad saknas i bilden? Det röda, gula och blå finns där, 

med alla sina skiftningar och övergångar, inbäddade i sommarens grönska. Men inte 

natten, mörkret. Stjärnljuset. Början. 

 

Intuition och introspektion 

”Vi säger om en erfarenhet av tänkande att vi kommer till eller drar en slutsats”, skriver 

John Dewey, och menar att detta ger intryck av ”att det först finns två oberoende och 

färdiga entiteter som sedan manipuleras för att framkalla en tredje.” A plus B medför C – 

ja, så brukar ju den schematiska framställningen av en logisk sats se ut... Men Dewey 

fortsätter: ”Faktum är, att i en erfarenhet av tänkande så uppstår premisserna först när 
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konklusionen visar sig.”
71

 Dewey vänder alltså, ganska överraskande, på perspektivet; 

först kommer slutsatsen, och sedan uppstår dess förutsättningar. Är slutsatsen i själva 

verket tankegångens början? Och varifrån kommer då slutsatsen? 

 

När Dewey fortsatt analyserar tänkandets erfarenhet, så lyfter han särskilt fram dess 

”estetiska kvalitet” – ja, i hans beskrivning framstår faktiskt den abstrakta tanken som ett 

slags konstverk (om än med en intellektuell slutprodukt).
72

 Så låt oss då – helt rävaktigt – 

anta att den logiska, eller filosofiska, tankens ursprung är detsamma som den konstnärliga 

tankens. I den mån detta är ett hållbart antagande, så har vi ju faktiskt funnit något, som 

förmår införliva tänkandets båda riktningar; en nod, som förenar tankens inandning och 

utandning. Och låt oss pröva att kalla detta ursprung för intuition...
73

  

 

Några år innan förra sekelskiftet gav den svenska filosofen Hans Larsson ut en skrift med 

titeln Intuition – en tunn liten bok till det yttre, men betydelsetät.
74

 Utan att förminska 

värdet av den intellektuella reflektionens distanserade klarhet, argumenterar Larsson för 

intuitionen som den fullkomligaste formen av tänkande; den “högsta pol”, där tanken 

                                                 
71

  John Dewey: Art as Experience, s. 44-45. ”We say of an experience of thinking that we reach or draw a 

conclusion […] The impression is derived that there are first two independent and readymade entities 

that are then manipulated so as to give rise to a third. In fact, in an experience of thinking, premisses 

emerge only as a conclusion becomes manifest. […] Hence an experience of thinking has its own 

esthetic quality.” (svensk översättning ovan: Jonna Hjertström Lappalainen.) 

72
  Dewey, ibid, s. 44-63. 

73
  från latinets intueri; se på, betrakta, beskåda. 

74
  Hans Larsson levde mellan åren 1862 och 1944, och verkade som professor i teoretisk filosofi i Lund. 

Skriften Intuition utkom 1892, och är med professor Ingela Josefsons ord (i förordet till 2012 års 

nyutgåva) en ”kunskapsteoretisk betraktelse”.  Som sådan har den haft en fundamental betydelse i den 

praktiska kunskapens teoribildning. 
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återförenas med en oegennyttig, liksom destillerad känsla. Hans beskrivning går allt 

närmare in på intuitionens fenomen, tills jag plötsligt återfinner det i mitt eget öga: 

 

Den intuitiva förmågan ligger då i den högre graden af agilitet, lätthet, att förflytta 

uppmärksamheten, att göra sig lös från en föreställning och återkomma till den och vara 

på en punkt och vara allestädes, vara i ögonblicket och vara i det förgångna […] 

Det är i denna föreställningarnas (relativa) samtidiga befintlighet i blickpunkten, denna 

comprehensio aesthetica (ej blott logica), för att tala med Kant, som jag ville anse för det 

väsentliga i en intuitiv tankeakt.
75  

 

Åter detta omedelbara igenkännande! Som tecknare kan jag ju omöjligt dra en exakt linje 

med mindre än att min uppmärksamhet är “allestädes” samtidigt – eller åtminstone inte 

fixerad till en enda punkt; så snart blicken fastnar, kollapsar teckningen. Ur min 

konstnärliga erfarenhet ser jag intuitionen omfatta den logiska tanken, på samma sätt som 

papperets yta omfattar linjen. Men vilken funktion har då den konstnärligt genomarbetade 

tanken? Den fyller den vita duken med färger, som “flyter in i varandra utan en antydan 

till gräns”
76

 – liksom natthimlens mörker sakta viker för gryningsljuset... Är den inte ett 

synliggörande av intuitionen själv? 

 

Och om det stämmer, att intuitionen ger upphov till såväl det konstnärliga tänkandet som 

det abstrakta, så öppnas ännu en gemensam spelplats för konstnärer och filosofer: det fält, 

där mänskligt medvetande utforskas genom metodisk introspektion. 

 

                                                 
75

   Hans Larsson, Intuition s. 25. 

76
  Wittgenstein, ibid. s. 47–48 (not 77); se även s. 34 ovan. 
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Post scriptum 

Med detta avslutar jag mitt försök att skriva inom den vetenskapliga essäns ram – men 

där utanför kvarstår en irriterande fråga. Workshopens ursprungliga intention var ju, att 

undersöka hur människor uppfattar och svarar på upplevelser av ljus, färg och rumslighet. 

I min undersökning har jag tillskrivit de olika färgerna olika generella karaktärer – men 

jämfört med vad som faktiskt hände i ljusexperimentet med gymnasieklassen, så stämmer 

detta inte alls. Tvärtom, faktiskt: den varma, kravlösa gula färgen gav både mig och 

eleverna en egendomlig känsla av att vara främlingar i tillvaron. Det uppfordrande röda 

ingav rofylld trygghet, medan det serena blå utlöste kaotisk hyperaktivitet i klassrummet. 

Hur kom det sig att gymnasieeleverna inte bara reagerade så starkt, utan också tillsynes 

motsatt mot det jag skulle ha förväntat mig? 

 

Kanske påverkades perception och medvetande så starkt av det enfärgade ljuset i 

klassrummet, att vi sökte återfå balansen genom att producera en ”mental 

komplementfärg”? Kanske var det så, att gult födde en utomjordiskt lila känsla,
77

 medan 

rött fick oss att vegetera som grönsaker och det blåa tände en brandgul energi... Och 

kanske är detta värt att utforska vidare – men den undersökningen får i så fall utföras i ett 

annat medium än essäns. 

 

 

Vårdinge, juni 2016 

Helena Hildur W. 

 

 

                                                 
77

  Det är kanske intressant att veta, att någon genuint lila färg inte kan uppfattas av människoögat – 

ultraviolett ljus ligger utanför det synliga ljusets våglängdsområde. Vad vi ser som lila, är en blandning 

av rött och blått ljus. 
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