
Målningens scen 
 
Att leta efter sprickor. Det som gör ont. Eller det som skaver. Någonting som språket/orden 
inte rår på. Eller så finns det ord fast inga jag kan. Antar att det är ett slags sökande men 
efter vad? Nej jag letar inte efter sprickor eller det som skaver, de är bara alltid nära.  
Det handlar om livet och döden, som går hand i hand. Precis som med mig och mitt måleri. 
Jag målar det som går bredvid mig eller det som befinner sig inom mig.  
Mestadels lever jag med en oro och en rädsla för ensamheten. Denna vessla som smyger 
sig in min kropp och gnager. Förutom små stunder när jag målar, då kan den hålla sig borta. 
Eller då skrämmer den mig inte, då är den bara en del av livet, varken på ett bra eller dåligt 
sätt. 
 
Man går upp på scenen, tar av sig hatten och bugar, sedan går man av scenen. Det är 
själva livet sa pappa. Det fastnade.  
Jag tänker på att det upprepar sig om och om igen. Inte för var och en men för oss alla som 
helhet. Det är bara den korta tiden på scenen som vi alla gör olika men på samma gång 
nästan likadant. 
 
Döden skrämmer mig inte, det är livet som gör det. Jag tycker det sorgliga med döden är för 
dem som blir kvar i livet. Tror inte jag behöver veta så mycket om döden egentligen, bara att 
den finns där ständigt närvarande. Trots det fantiserar jag ibland om döden, utan att söka 
svar. Det är något annat jag söker. Eller så söker jag inget utan försöker bara leva så gott 
det nu går.  
 
I måsten lefva, emedan det icke finns någon stund utan sina inre under och sin outsägliga 
mening. sa Maurice Maeterlinck 
 
Mitt måleri är kanske mer som en enda lång målning eller serie, det är bara materialet, 
duken, som gör att det ser ut som flera slut, som flera målningar.  
Och när jag dör fortsätter någon annan. Medans min berättelse tar slut. 
 
Ibland tänker jag på mitt måleri som scenografi eller som kyrkomålningarna, likt Albertus 
Pictor målade för flera hundra år sedan. De berättade historier för vanligt folk som inte kunde 
latin. Fast mina berättelser vet jag inte alltid ens själv vad de betyder. 
 
Jag lånar från både konstnärer innan mig och samtida. En hand från Henri Degas, en färg 
från tal R, en ide från Dick Bengtsson,en känsla från Lena Cronqvist, en textrad från 
punkbandet svart katt eller orädsla från min syster. 
Mina titlar är inte statiska och de har inget slut eller början. Som en räv om natten smyger de 
sig runt, mer i cirklar. 
 
Det är genom konsten man märker att människor är människor och existerar som levande 
varelser och inte som maskiner och teorier, tar man bort det kan man hälsa hem. 
något sådant sa Peter Dahl i en intervju i radio.  
 



Om en målning kan vara en passage till en annan plats, eller ett inre tillstånd dit det är svårt 
att komma, så har den det jag söker. Eller i alla fall en del av det jag söker. En färg bredvid 
en annan skapar känslor och tankar jag annars inte fått, det kan räcka ibland. 
 
Jag försöker att inte vara rädd men misslyckas nästan alltid. Detsamma med konsten, där 

det gäller det att våga. Annars stagnerar allt. Eller går åt fel håll. Obehaget måste få finnas 

där. Det finns någon anledning till att den uppstod. 

 
Måleri är för mig en cirkus. Det är en galen plats där både hemska och spännande saker 
sker. 
  
Förr var det väldigt viktigt för mig att jag målade personliga saker, tex människor jag kände 
eller platser jag varit på och jag ville bara använda mig av egna foton jag tagit. Nu är det inte 
lika viktigt. Det är viktigare nu att komma åt någon känsla, minne eller tillstånd jag har eller 
har haft och då kan jag använda mig av lite allt möjligt för att komma dit. Men det är 
fortfarande min scenografi. Det går inte att ta bort.  
  
Jag är en figurativ målare. Det är på det viset jag berättar. Om det är en berättelse för någon 
annan än mig vet jag inte, jag vill berätta, fast ibland ingen aning om vad, eller varför. 
Berättelsen kan läsas hur som helst. Det spelar ingen roll. Jag vet inte vad som är en början 
eller ett slut, och det kanske inte finns något. Att försöka komma åt något, det är det viktiga, 
det som driver arbetet framåt. Och att ibland bara få vara en människa utan kontroll.  
Fast jag har nästan alltid val så länge jag är i livet. Den korta stunden på scenen, innan jag 
tar av mig hatten. Antingen gå åt det hållet eller något annat. Måla över eller gå vidare. Dock 
så går det inte alltid att måla över utan jag får försöka börja om. Igen och igen. Så gott det 
går.  
 
...Kalla det jag-vet-inte-vad, det som berör i ett konstverk men inte kan fångas, en slags 
outsäglig påtaglighet. Det som får varje figuration eller berättelse att framstå som täckmantel 
för tomhet som inte låter sig gestaltas. Skrev Håkan Rehnberg 
 
Om jag hade en hundra kilometer lång duk och en hundra kilometer lång vägg så skulle jag 
nog vilja måla överallt på den under hela livet. Fast det skulle vara svårt att flytta runt och 
svårt att visa upp. 
Tanken på att allt hänger ihop har jag haft länge. I mitt liv och i min konst. Det är inget 
konstigt med det. Det ena leder till det andra och tillsammans blir det ens liv, eller en 
målning. Och det där mörka molnet har alltid följt efter mig, ibland för nära och ibland en bit 
ifrån.  
 
Färg, oljefärg är något jag gillar. Vad det gör med mig. Hur den kan passa ihop eller skära 
sig på hemska sätt. Färgen berättar också en historia, genom hur den är pålagd och hänger 
ihop. Där har jag mycket att lära. Det är bra. Jag har känsla för det. 
 
Att fylla stora ytor gav mig en känsla av att skapa en egen värld där jag själv kunde 
bestämma. Kallad: narcissistisk berusning. Johan de Geer  



Jag håller med, det är verkligen en berusande känsla att få vara skaparen, bara över en liten 
bit duk. 
 
Jag samlar på mig bilder och korta meningar mest hela tiden. Ibland använder jag det i min 
konst och ibland blir det bara kvar i min telefon eller i mitt huvud. Det behöver inte vara fina 
eller fula grejer men de behöver ha något slags liv i sig. Eller något jag vill väcka liv i. 
Jag vet aldrig innan vad min målning betyder för mig. Oftast inte ens efteråt heller.  
 
Jag målar fort, för att jag är rastlös och för jag vill överraska mig själv på nåt sätt. Jag vill inte 
heller ha en skiss helt färdig innan jag börjar måla, det kan göra att jag inte är tillräckligt 
uppmärksam på vad som händer i målningen allt eftersom. Men något slags motiv behöver 
jag för att kunna börja. 
 
Jag vill inte bli av med det mångtydiga. Jag försöker, i den mån det går, att bejaka allt på en 
och samma gång. För det är det mänskliga tänker jag. Fantasier och drömmar, det som inte 
går att förklara, kan vara lika verkliga som verkligheten och borde behandlas med samma 
värde. 
Ofta är jag vilse. Ute på tunn is. Men så länge jag har lusten så sätter jag igång bara och ser 
vart det leder. 
 
Ibland tänker jag på min konst som kulisser eller ridåer som dras för eller ifrån. Ibland är det 
kanske tydligt att de föreställer scener men det är inte scener /kulisser jag pratar om 
bokstavligen. Jag tänker att det viktiga som händer i målningen är ofta bakom eller bredvid 
det som syns på duken. Så tänker jag nu men allt är ju i ständig förändring, samtidigt som 
det ibland känns som att allt står still. 
 
-förbi bokstaven till anden- (som någon skrev) Det är nog det jag söker. När jag målar och i 
mitt liv. Jag tror inte jag talar om den heliga anden, utan mer om något utöver ens kropp och 
intellekt. Kan ju självklart vara en helig ande om en så vill. 
 
Jag föreställer mig att all konst har sin grund i känslan av obotlig men accepterad ensamhet. 
En konstnärs främsta uppgift måste vara att skänka lisa åt denna människojagets situation 
och genom att göra detta lindrar han i ännu högre grad sin egen ensamhetskänsla 
Skrev Berit i brevet till Peter. 
Jag håller med fast min ensamhetskänsla är ännu inte accepterad. 
 
Lisa Lundgren 
 
 


