




21 november
(eft er samtal med Håkan Rehnberg)

Vill vara mer tydlig. Det bestämda, kan vara en del av 
rummet eller en konstruktion eller knuten på plasten. 
Kanske ska pröva vara med restriktiv i måleriet, men 
ju mer minimalistisk jag blir desto fl er problem kan 
uppstå. 
Försöka tänka ut vad jag vill.
Kroppen (både objektets och betraktarens) är viktig: 
vill inte göra “upplevelse-konst” men betraktaren be-
höver uppleva någonting?

(Det är dock skillnad på att göra konst som ska vara 
sensationell och konst som ska upplevas. Ett verk som 
görs för att vara sensationellt kan liknas med tivoli, 
det är oft a direkt tillfredställelse men inbjuder inte till 
något mer än det. Konst som ska upplevas (men som 
inte är gjord för att vara sensationell) är verk som up-
plevs mer lågmält och fortsätter upplevas när betrak-
taren gått därifrån; verket fi nns kvar i tanken)

“Th e shelter”. Både “kartongkojan” och det som hänger 
för fönstret/i dörren. Både skyddar (avskärmar) och 
öppnar för någonting annat.
Vill jobba ännu mer med olika lager. Boka rum och 
göra en stor installation och se vad som händer då.
De små målningarna är avbilder av “kropparna” (de 
skulprurala installationerna).
Kanske ska göra ritningar och göra konstruktioner 
och jobba mer eft er dem. 
Vad innebär det att gå genom målningen? Bli tvingad?
Vad innebär det att verket inte fi nns kvar när det är 
nedplockat?
Storhetsvansinne: att göra verk som ska hålla i tusen 
år!
Kanske visa verken mer omsorg för att ge dem värde.
Omsorg i skräpigheten.





6 december

Det handlar om inramningar.
Avskärmningar, skikt, fönster fast också väggar.
Var (börjar och) slutar målningen?
Den är en del av rummet, en förlängning men bestäm-
mer också hur/vad en ska se.





24 januari 
(anteckningar av anteckningar eft er presentation av 
Johanna Gustafsson Fürst 12 december) 

“Det börjar med en känsla utifrån ett material”. 
Just nu är jag i en period där jag jobbar utifrån ett rosa 
polyestertyg med silkig känsla som jag köpte på trad-
era i vintras. Vill försöka komma ifrån bildskapandet 
och få som en helhet, att måleriet är en del eller tillägg 
till grundmaterialet. Jag har limmat och målat på en 
gammal elastisk byggplast från biltema, resultatet blir 
som en hud. Jag gillar tanken på att materialet blir en 
hud; tunn och bräcklig men samtidigt seg. Man kan 
behandla huden olika, brutalt som i ett slakthus eller 
med omtanke. Vill få till båda två i slutändan. 
Jag tänker att det ska hängas upp med sidenband med 
rosetter för att få till det där med omtanken. 

Andra tankar eft er presentation med Johanna Gustafs-
son Fürst:
Röra sig runt ett objekt för att relatera det med sin 
egen kropp.
Man ser något som får en att börja tänka på rummet 
och omgivningen (tillåtande).
Verket ska inte behöva konstnärens historia, man ska 
kunna skapa egna associationer. 
Verken är inte färdiga men redo att betraktas: “jag ger 
upp”. (sa hon)

(Omtanken i detta är kopplat till att ta hand om sig 
själv eller någon annan, visa omsorg (omtanke? vad är 
skillnad) i att tex fl äta en annan persons hår eller göra 
sig i ordning inför någonting. kanske är det inte om-
sorg eller omtanke, utan intimitet? Omtanken är även 
kopplad till “Det Bestämda”, i detta fallet skulle roset-
ten vara “Det Bestämda” som ger någon slags tydlighet 
eller fast punkt till ett löst måleri.)







13 mars

Den fysiska närvaron av färg (Blinky Palermo). För 
mig handlar det om den fysiska närvaron av allt. Allt 
som är en del av verket, och rummet där verket är, och 
den som möter verket. 

(Saker som sades på gruppkritiken:)
Målningen är itusliten och sen ihopsydd, känns våld-
samt. Färgen är blod.

(nu är den det faktiskt, eller alltså inte faktiskt blod 
men den är faktiskt blod!)

Den är en förlängning av väggen och kroppen. Något 
göms eller täcks över. “Physical impact”. Både skulptur 
och måleri. Kött, slaktat. Uglycute (fulsöt). Planned 
and quick. Patching something together. 
How to perceive painting. (jag vill att man ska känna 
den mer än vad man ser den).
Rummet aktiveras. Ingenting i målningen och up-
phängningen döljs. Honest. Vill gå ifrån väggen. 
Materialen, allt visas. Försöker inte låtsas vara någon-
ting som den inte är. Kvaliteten av materialet kom-
mer fram. Annorlunda från “bara” textil, nästan som 
papper. (minns inte vem som sa “bara textil” men 
tror personen menade att även om det är textil, alltså 
bomullscanvas, så upplevs materialet vara någonting 
annat. Kanske ett mellanting mellan textil och papper.) 
Alla delar känns självklara/uppenbara. 
En insult till måleriet som medium, ser ut som att jag 
inte brytt mig. Martin Kippenberger “bad painting”. 
Ingången till ett tält. Expressivt och med attityd. Hö-
jden den hängs på bestämmer om det är måleri eller 
skulptur. (Detta hör ihop med det Johanna Gustafsson 
Fürst pratade om, att hon “måste” ha sina målningar/
teckningar stående lutandes mot väggen och inte up-
phängda, för att de ska bli skulptur).

Kollade på en kort dokumentär om/med Philip 
Guston där han pratade om “destruction of painting” 
och “disturbance in the fi eld”, “gesture, touch, colours”.

(att ha något att förstöra eller målar över ger mig en 
möjlighet att skapa ett motstånd i verket, det får inte 
ha gått för lätt)

Helen Frankenthaler.
A picture is a lie.
“To be in control enough to not be in control att all to 
have a dialogue with the work and let yourself go in 
the relation to it”.







14 mars

(In the end, it has to be both)

Tycker det är kul att måla igen, eft er kursen med Ma-
deleine Hatz. Det är roligt med duken. Tror jag måste 
få s.k. “inspiration” från materialet jag målar på. Inte 
inspiration kanske men det måste ge mig någonting. 
Kanske bara säga mig någonting annat? Det är annor-
lunda att måla på och jag kan jobba längre med sam-
ma målning känns det som. Flera lager. En del som 
försvinner, som varit viktigt i mitt tidigare arbete, är 
transparensen. Men jag behöver inte välja, kan jobba 
med både och.

(var nog tvungen att välja ändå tror jag, blir för 
spretigt annars)

Det känns skönt att arbeta med ett material som är lite 
mer tåligt. Man kan behandla det mer hårdhänt än 
plast, som antingen faller sönder eller att färgen trillar 
av. Svetsade ihop en ställning igår, vet inte vad jag ska 
ha den till men behövde göra den. Nu känns det som 
att den vill ha någonting mer, den behöver cellofan, 
rosa och vitt.

(det blev aldrig någonting)

Helen Frankenthaler pratade om att ha en dialog med 
sina målningar, den känns som att mina grejer pratar 
till mig nu och hjälper mig bestämma vilken riktning 
jag ska gå. 
Måleriet behövs lika mycket som “det andra”. Tror det 
handlar om att “göra” grejer till sina målningar, eft er 
att de är färdigmålade. Behandla dem på olika sätt. 

Målade nyss på det stora polyestertyget eft er att ha 
limmat hela ytan. Det blev som en hud. Men den 
känns också helt död. (materialet)
Varför?
Måste jag förklara det med ord eller kan det bara vara 
min känsla (är det intressant för någon annan huruvi-
da jag tycker att ett material är dött eller ej)

Jag är inte viktig men samtidigt viktigast.

(transparensen i grundmaterialet och färgen, som 
varit viktig för att det tillåtit ljus kan komma igen-
om och gjort det enklare att arbeta skulpturalt med 
målningarna eft ersom det inte funnits någon fram- 
och baksida på målningarna.)

(försöker minnas tillbaka och förstå vad det var som 
fi ck materialet att kännas dött. Tror det var för att ty-
get gick från att vara tunt och skinande till tjockt och 
matt med en grådassig hinna





19 mars
på tåget från göteborg

(skruv)
(söm)
(skruv)
(söm)

(cellofan)
inåtblickande och utåtblickande (?)

(en mun till i punktform)

(kroppen) måste knådas, formas, begränsas
fast med omsorg - den måste bindas

(relationen mellan visa och dölja) fast allt måste visas







20 mars

Den fysiska närvaron av färg (Blinky Palermo)

(igen)





16 april

Målar på en 7kvm målning idag och försöker kalla 
på Helen Frankenthalers ande. Det känns som att det 
funkar, kom in med exakt rätt energi 

och den fastnar på duken också. 
Framförallt känns det roligt och att det fi nns en energi 
i bröstet som måste släppas ut. Målningen är på fi ber-
duk som egentligen ska användas i planteringslådor. 
Limmade med bokbindarlim och vatten och om jag 
spär färgen med mycket vatten blir det en vatten-
färgseff ekt som känns drömmig. Tror det är den som 
får mig att tänka på Helen Frankenthaler. 
En liten bit av duken lämnas orörd så att man ska se 
vad den verkligen är. Försöker blanda tunt med tjockt, 
vattnigt med opakt. 
Kär i prickarna.

Var och kollade på Torsten Anderssons målningar i 
helgen och kände att jag vill känna samma känsla när 
jag målar som när jag tittade på dem.

“A strict no masterpiece policy”
(min policy för mig själv när jag målar, om jag försök-
er göra ett mästerverk så kommer det aldrig bli ett 
mästerverk. Lite som att försöka lura sig själv till att 
göra något bra, om jag tänker att jag bara ska göra 
något tramsigt som ingen ska se så kan jag faktiskt 
lyckas göra någonting bra och ärligt)

Accepterar vecken i duken. Om jag ska tänka på 
duken som hud blir vecken rynkorna.

 (en uppmaning eller ett händelseförlopp?)



18 april
(läser i Eva Hesses dagbok)

“Jag ska vara ärlig mot mig själv och därmed lyckas”

(vad är det då jag ska lyckas med? Kanske är att vara 
ärlig mot sig själv att lyckas. Jag försöker hitta en 
ärlighet i mina val av material och visa alla stegen, 
man ska se träramen bakom duken för att dölja den 
vore att ljuga.)



8 maj

Stream of consciousness
(“a narrative mode or method that attempts to depict 
the multitudinous thoughts and feelings which pass 
through the mind” (jag sökte på wikipedia), måleri 
som stream of consciousness? alltså inte att man målar 
allt som far genom huvudet utan kanske mer en illus-
tration av ett stream of consciousness)

varje sida är ett blad i dagboken.
Relationen till musik, alla lager.
Det som fastnar fastnar, både i huvudet och på 
målningen. 

 (Jag tänker att man har ett stycke musik framför sig 
som ljudvågor och alla ljuden är olika lager uppepå 
varandra som man hör samtidigt. Eller som att jag 
har alla tankar staplade på varandra i hjärnan som 
ett jättestort arkiv. Så målningarna kanske inte är en 
illustration av ett stream of consciousness utan av det 
där arkivet.)



21 maj

Ett försök att städa upp. Rensa, sortera, organisera: 
både fysiskt och i hjärnan, och på målningen. 
Allt ska ha auran av Robert Ryman

(det ska vara direkt och enkelt men ändå känsligt och 
taktilt)

Städat i det ostädade.

Kartläggande.



10 juni
(tåget hem från Paris)

Har gått på samma stig som Marie Antoinette. Inte 
samma tid men samma rum.l 
Det var många år sedan, många har gått där sen dess. 
Det är svårt att visualisera många fötter många samtal.

Såg Philip Guston. Han hade övergett den “vackra” 
konsten dvs. abstrakt expressionism och istället börjat 
med den “fula konsten”. 



19 juni 

Att använda tecken, men de går inte att tyda. Man vet 
och förstår, men samtidigt inte. Det ser bekant ut. 
Det går genom fi ltret och fi ltret är jag.

Det viktigaste för mig just nu är att göra något som 
känns roligt. Så fort jag stannar upp och börjar tänka 
eller teoretisera så tar det stopp och jag kommer inte 
framåt.

Intuition är också att tänka, fast man använder sig av 
erfarenheter och det undermedvetna. För mig handlar 
det om att lita på sig själv Kan inte alltid 100% förk-
lara de val jag gjort, för de baseras på tidigare val som 
lagrats i kroppen.
Det viktigaste är kanske inte varför en speciell färg 
valts?

(eller det allra viktigaste)

Måste i alla fall fortsätta måla nu för att det ska gå att 
skriva. Går inte att ha det ena utan det andra. 

(checklista för måleriet)

Hitta rätt fokus och föra över energin till målningen
Strunta i rädslan att vara banal. För det mesta är det 
ändå och alternativet är pretentiös (inte sant)



20 juni

För ett tag sen, kommentaren:

“målningen är som ett barn som kallar på uppmärk-
samhet och sen inte vill något”
Positivt eller negativt? Eller varken eller

Det fi nns inget budskap, det bara är och det må vara 
meningslöst.

Måleri handlar om att titta/känna.

Materialmåleri (en typ av måleri som inte är förestäl-
lande men inte heller abstrakt utan föreställer precis 
vad det är; färg på ett material tex. duk.)
är egentligen skulptur. Det är inte abstrakt då det 
föreställer precis vad det är, färg på valfritt underlag.

Att närma sig en berättelse. Ett materialmåleri som 
föreställer ett annat material som egentligen inte går 
att ta på. 



2 september

Man glömmer så snabbt vad det är man jobbar med

Känns skönt med mer “rent” måleri men jag vet inte 
vad jag ska prata om även om det känns tydligare för 
mig själv.

(hemliga meddelanden/ljud/hällristningar)

(för mig, i alla fall i vad jag menar i det här fallet, är 
rent måleri ett måleri som är begränsat till en förut-
bestämd form. Till exempel; jag har klippt ut en bit 
duk, byggt en ram som ska hänga på väggen och målar 
en bild utifrån den formen jag har att arbeta med)







18 september

(jag skriver hemliga meddelanden, ibland går de att 
avkoda och ibland inte. Ibland tänker jag att de är häll-
ristningar, tecken av minnen eller tankar som fångas 
upp och kartläggs. Till slut blir bokstäverna och orden 
mer streck och former än faktiska ord)

(Performativa målningar) 
Cy Twombly gjorde i sitt verk “Orfeus” 
han åkallar en historia, som många redan känner 
till, med hjälp av tecken och ord istället för att illus-
trera händelseförloppet. Det performativa i detta är 
att målningen får betraktaren att använda sina egna 
associationer och se berättelsen i målningen utan att 
det egentligen är något som händer där förutom själva 
texten och färgen.



8 oktober

Marie-Louise Ekman sa att rosa är köttets färg, att 
det är en naturlig människofärg och allt annat på en 
person appliceras utanpå det som är köttet (det rosa). 
Jag har hållit med, men nu tycker jag att den blodröda 
känns mer träff ande. Den är tjock, varm och klibbig 
som inre organ som gnids mot varandra eller som ett 
hjärta som blivit krossat.


