
V ä g g a r 

Abstrakta och konkreta på samma 
gång.
För mig och för dig. Eftersom de är 
en metafor för den väv som vi pro-
jicerar val- och ofritt mot. Målaren 
grunderar duken innan han börjar
måla. Detta för att döda ytan. Så att 
han kan
måla på den, och så att den inte 
krackelerar.

Å t e r k o m s t

Jag tror att övergivandet och 
återkomsten spelar mot varandra som 
två krafter för många konstnärer, om 
än på olika sätt. Att släppa någonting 
mycket snabbt kan verka grymt eller 
hänsynslöst. Att aldrig sluta karva 
kan verka tvångsmässigt eller stag-
nerat. Jag kan skapa något. Gå upp 
i rök. Och sen dyka upp en månad 
senare och se hur det har gått. I rela-
tioner är det förtroendet som gör att 
du inte måste bete dig precis som jag 
för att jag ska kunna ha en relation 
till dig. Snusmumriken kommer och 
går. Hoppet består. Och prövningen 
kan vara oerhörd.

R e f l e k t i o n 

När vi kommer tillbaka reflekteras 
vi; då påbörjar vi vår förståelseresa. 
Så är avklädandet av ideologier sam-
manflätat med reflektionen?

Å t e r k o m s t

Vad innebär det att komma till-
baka? Det beror nog på till vad man 
återkommer. En mördare återkom-
mer till brottsplatsen för att han inte 
kan tvätta bort blodet från händerna. 
En sjuttioåring åker tillbaka still sin 
barndoms bygd för att minnas och 
återkoppla med den livmoder som 
en gång närde och födde honom. 
En konstnär återkommer till sina 
arbeten i sin process och vissa av oss 
återkommer till våra konstverk även 
när de är färdiga.

V ä g g a r 

Väggarna är den yta mot vilken 
mening skapas. Ett vertikalt plan i 
vilket vi får riktning och mening; när 
vi klär av dem börjar vi vår förståel-
seresa. Ja, i och inte på – de avkläds 
ideologierna. Det är en rörelse mel-
lan ytan och innanmätet.

Å t e r k o m s t

Blodet på händerna – märken på 
händerna – hur är det kopplat till rep-
resentation? Hur är detta kopplat till 
tid? Kommer att tänka på en dröm 
som jag drömde för länge sedan när 
jag gick bakom Katedralskolan i 
Uppsala och det var lysande färger 
på det, redan i verkligheten, starkt 
blåa Vasahuset och på händerna. Det 
stod ett par – de var musikklassung-
domar – på en gunga i ett fönster. 
Händerna på killens – som stod 
bakom – händer som höll om repen 
på gungan var lysande röda, lite 
transparenta just där de höll. Det var 
inte blod, men kanske som om hans 
händer var genomlysta; brinnande 
utan att brinna.

V ä g g a r 

I väggarna skapas meningen – inte 
på ytan. Därför skapas meningen 
först när vi ser bakåt på det vi har 
gjort. Nej, meningen skapas in-
nan dess, men det händer något 
viktigt när vi ser bakåt. Det är en 
förutsättning för att vi ska komma 
vidare. För att vi ska kunna skapa.

V ä g g a r

Vi enas om de vertikala planen för 
att kunna mötas på marken. Om det 
ska vara gemensamt. 

R e f l e k t i o n 

Når vi våra autentiska jag när vi klär 
av oss ideologierna? Hur klär vi av 
oss ideologierna? När ser vi bakåt? 
När vi reflekterar? Reflektera och se 
bakåt – är det samma sak? Kan man 
minimalisera den ideologi som fyller 
oss – klä av väggarna– utan att se 
bakåt? Inbegriper ideologikritik att 
se bakåt?  

R e f l e k t i o n 

När ser vi bakåt? + När vi reflekter-
ar? = Representation; att igen skapa 
mening i förväg/ Spiral och Vika. 


