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PROLOG 

 

 

SAMTALET 

 

Samtalet som en metod för att undersöka något kan ibland vara användbar, särskilt om du inte 

vet säkert vad du undrar över och behöver hjälp att förstå vad det är du vill veta mer om. Jag 

konstaterade att jag befann mig i en situation där jag hade svårt att komma vidare i mitt arbete 

på ett meningsfullt sätt. Jag kontaktade därför ett antal personer med intentionen att med deras 

hjälp kunna närma mig och få syn på förutsättningarna för mitt eget arbete. Genom att 

samtala med dem ville jag identifiera vad som får andra människor att känna mening i sitt 

arbete och hoppades kunna införliva delar av deras metoder i min egen praktik. Eftersom jag 

var intresserad av att hitta ett annorlunda förhållningssätt valde jag inte att vända mig till 

bildkonstnärer eller skulptörer i första hand, utan bestämde mig för att träffa en terapeut, en 

buddhist, en dansare, en översättare och en vaken sovande.  

 

Jag var nyfiken på om jag skulle kunna få en ny syn på mitt eget arbete genom att träda in i 

andra slags praktiker och diskurser. Vad händer om jag filtrerar andras berättelser genom min 

egen problematik; kan det göra den mer överskådlig? 

 

Jag visste på ett ungefär vad jag ville tala med dessa personer om. Hur gör man något, hur 

upprätthåller man en aktivitet? Hur beskriver andra sina processer? Hur går det till när saker 

blir till? I vad kan övergången från idé till handling bestå? Vad får oss att bli handlande 

kreativa människor? Vad driver oss till att vara inbegripna i ett görande och vilka mekanismer 

är det egentligen som förvandlar saker?  

 

När jag frågade personerna om vi kunde träffas för en kortare intervju eller rättare sagt ett 

samtal förklarade jag vad det var som intresserade mig och varför jag kontaktade just dem. 

Jag frågade dem om jag fick spela in och transkribera samtalen, och jag förberedde mig noga 

inför varje möte. Samtidigt var jag beredd på att jag inte skulle kunna kontrollera samtalen 

fullt ut. Mina frågeställningar var ganska allmänna och inbjöd till förutsättningslösa samtal. 

Ändå tror jag att mina frågor och hur samtalen förlöpte ganska tydligt visar var mina intressen 

ligger.  
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I den redigerade och renskriva texten har jag försökt att behålla den avslappnade tonen jag 

upplevde i mötena. Samtidigt innebär återgivningen i text att något försvinner och något annat 

kommer till. Ett alternativ hade varit att klippa samman samtalen till ett ljudspår, men 

eftersom jag vill lyfta fram de delar jag finner extra intressanta och relevanta kom jag fram till 

att text fungerar bäst. Det skrivna ordet har i sig kvaliteter som passar bra i det här 

sammanhanget; det gör det lättöverskådligt och intervjuerna tillåts existera parallellt på ett 

annat sätt än vad som vore möjligt i en ljudinspelning. 

 

Här nedan följer de transkriberade och redigerade samtalen. Jag betraktar dem som berättelser 

om och förhållningssätt till den kreativa processen. Förhoppningsvis kan de visa sig vara 

användbara i min egen praktik framöver. Efter samtalet kommer kapitlet Vad säger de? där 

jag reflekterar över några teman som framstår som centrala i samtalen. Därefter följer 

epilogen Rörelse och metamorfos i vilken jag försöker fånga upp några tankar som är viktiga 

för min konstnärliga praktik och kommit att understrykas och fördjupas av samtalen.  
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SAMTALEN 
 

 

SATYAPRABHA – SAMTAL MED EN BUDDIST 

 

Om man ser kreativitet som ett förhållningssätt som handlar om att frigöra sig från 

gamla föreställningar och begränsningar och skapa något nytt, så finns det något i detta 

som påminner om tankar inom buddismen. Jag har försökt förbereda mig mycket inför 

det här mötet med dig, men det har varit väldigt svårt. Jag förstår ju att detta att vara 

buddhist, precis som att vara konstnär, egentligen handlar om att upprätthålla en 

praktik. Tror du att du kan säga något om hur det är att vara praktiserande buddhist 

till skillnad från att förhålla sig till det, eller att veta mycket om det? 

Det är ju hela skillnaden kan man säga. Man kan läsa, studera och ha en intellektuell 

förståelse av buddismen, men hela vitsen är att kunna tillämpa själva undervisningen i livet 

och utifrån ens personliga förutsättningar. Det finns inte en mall eller en modell utan det 

finns grundprinciper. Det är en form av kreativitet att sedan försöka tillämpa dessa 

grundprinciper utifrån hur ens eget liv ser ut.  

Ibland pratar vi i termer om att ha ett kreativt eller ett reaktivt sinne, som ett sätt att 

uttrycka vad det innebär att praktisera medvetenhet. Ett reaktivt sinne kännetecknas av att vi 

är dominerade av våra vanor och impulser, det agerar väldigt automatiskt; någonting händer 

och vi svarar mot det. Medvetenhetsträning handlar till stor del om att skapa ett rum eller ett 

utrymme kring en upplevelse eller en situation, vilken den än är, och om att se att det är 

möjligt att handla på olika sätt. Man får hela tiden nya möjligheter till att göra detta, det vill 

säga du kan se och iaktta ditt reaktiva sinne för att sedan försöka vara kreativ i ditt 

bemötande av det reaktiva.  

I den bemärkelsen så har dessa begrepp inte så mycket att göra med ett kreativt 

konstnärligt skapande, även om jag kan se att det finns paralleller. Till exempel det här med 

att skapa rymd, det tror jag är något centralt för både buddism och konst, men det är 

ingenting som man egentligen kan förklara med ord eftersom det är en levd upplevelse.  
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Så det går inte att helt gå bortom det reaktiva? Eller ska man betrakta det som ett 

svåruppnåeligt mål? 

Om vi börjar leka med tankarna om hur ett upplyst sinne fungerar, så skulle vi teoretiskt 

kunna säga att det inte rymmer någon reaktivitet, utan bara kreativitet och spontanitet (som 

jag också tror är en dimension av kreativiteten). Vi är då inte låsta av en fixerad bild av oss 

själva. Vi är heller inte låsta vid att när något händer så har vi redan formulerat hur det ska bli. 

Det som finns är en öppenhet. Där kanske det också finns paralleller till ett kreativt skapande: 

Man är inte för snabb med att sätta ett mål kring hur det ska bli, utan jobbar med öppenheten i 

skapandeprocessen. 

 

För mig i mitt konstnärliga arbete så är det ju något av själva grunden. Det är ett slitet 

uttryck, men på något sätt ritar man kartan medan man går. Man vet inte alla gånger 

vad det är man letar efter. Så det är kanske en viss skillnad ändå? 

Kanske, kanske inte. Jag tänker att undervisningen kan ses som en karta, en vägledning till 

att hitta genom det här landskapet, det här snåriga landskapet som är våra liv och som är så 

komplext. Där finns ett slags vägledning. Jag föreställer mig en bild av en orienteringskarta 

där man ser vart man ska och där man försöker navigera efter detta. Men först måste man ta 

sikte på något, ta kompassbäring på det som ligger närmast. Sedan ska man hitta dit, och 

sedan tar man ut en ny kompassriktning. Hur man därefter tar sig till den där myrstacken 

eller klippblocket beror ju på hur terrängen ser ut. 

 

Så det handlar väldigt mycket om själva genomförandet? Att de här målen man sätter 

upp ska vara möjliga? 

Jag vill betona att det inte är ett projekt där man har mål och delmål. Det är alldeles för 

fyrkantigt. Här tror jag att föreställningsförmågan är en viktig del i den buddistiska praktiken. 

Jag befinner mig här där jag är, med mina styrkor och mina tillkortakommanden, men med 

hjälp av föreställningsförmågan så kan jag skapa en bild av vad jag kan röra mig emot. Ett 

slags bild av – inte så mycket att jag ska förändras som person egentligen eller att jag ska bli 

en god människa – utan en föreställning om mer plats åt medvetenhet, kärlek och omsorg. 

Upplysningen och Buddha är ju det stora, stora idealet att använda sin 

föreställningsförmåga till. Det är det enda vi kan göra. Vi kan också uttrycka det såhär: Så 

länge vi inte själva är upplysta kommer vi konsekvent ha fel om vad upplysningen består i, 

men vi måste ändå jobba med föreställningsförmågan, för det är ändå den som utvecklar oss. 
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Jag tänkte lite grann på detta med föreställningsförmåga nu på morgonen. Jag satt 

och gjorde en av de meditationsövningar som vi ofta gör, metta bhavana. ”Utvecklandet av 

kärleksfull vänlighet” brukar vi översätta det till. Det är en meditation som består av olika 

stadier där man börjar med att ”ta in sig själv” och önskar att det ska gå väl för en själv. 

Sedan ”lyfter man in en god vän” brukar man säga, någon man spontant känner varma 

känslor inför. Sedan utvidgar man till en neutral person, och slutligen en svår person, 

kanske någon man har en konflikt med. Sedan vidgar man det vidare utåt till att omfatta fler 

människor och fler varelser. Det är ju en väldigt kreativ process att levandegöra alla de här 

personerna. Ibland kan man känna en väldigt tydlig närvaro, som att personen sitter framför 

en, men ibland känns det väldigt fyrkantigt och föreställningsförmågan är inte så levande. 

 

Då blir det svårare? 

Ja, fast jag försöker alltid komma tillbaka till att det vi jobbar med är intentionen. Om jag har 

en intention om att röra mig i en viss riktning, då räcker det väldigt långt. Det gäller att inte ha 

för kortsiktiga perspektiv. Ibland kan jag uppleva att det inte händer någonting i 

meditationsövningen, men så kanske man under dagen springer på den där svåra personen och 

då har den här meditationen på morgonen haft en effekt på vad som händer i det mötet. 

 

Så du resonerar inte i termer av att du har misslyckats? Du ser att det har sin 

funktion ändå? 

En del av kreativiteten ur det här perspektivet är att inte hela tiden döma våra 

upplevelser, oss själva och vad vi gör. Inte begränsa och bromsa oss. 

 

Är rutinerna av att göra de här övningarna väldigt centrala för dig? 

Absolut, och det är regelbundenhet som gäller. Vissa gånger kan det kännas som att 

ingenting händer, men då gäller det att försöka se det ur ett längre perspektiv. Om jag gör 

det dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år, så är jag övertygad om att det har en positiv 

effekt. Jag kanske inte alls ser det i stunden. 

 

Men du litar på det utifrån din egen erfarenhet? 

Ja, det är egentligen bara erfarenheten som kan visa vägen. Jag kan inte fortsätta med 

meditation om jag inte känner att det leder någonstans. Det är som en inbjudan till att 

undersöka och prova och utforska saker. Meditation är ett sätt att utforska sitt sinne på, helt 
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enkelt. 

 

Jag vet inte hur länge du har varit buddhist, du kanske är född in i buddismen, eller om 

du kanske har blivit det under vägen, men innan du hade erfarenheten och innan du 

började göra de här övningarna, vad satte du din tillit till då?  

Jag har hållit på ungefär 14 år med det här, jag är uppväxt i ett kristet sammanhang. Det är 

ett kortfattat svar. 

 

Jag tänkte mer på det som du säger om att erfarenheten lär vad som är gott att göra, 

vad som leder framåt. Det jag funderar över är just hur man börjar, innan man har 

en förståelse om vad det kommer att ge en. [Tystnad]. Vi kan lämna det … Jag tänker 

att du kanske vill prata mer om begreppet närvaro.  

Egentligen är närvaro något väldigt enkelt: ”Var med det som är”. Vi kan se närvaro som en 

spegel, den retuscherar ingenting utan tar in saker och ting precis sådana de är. Det handlar 

om att ”ta in sig själv”, precis så som man är. De är så starka i oss de här impulserna. Till 

exempel att instinktivt vilja trycka undan något som är obehagligt för att inte låta det 

obehagliga styra våra upplevelser. Vad närvaro står för är att faktiskt välkomna det och se att 

det inte är fel. Det utmanar idén om att vi blir lyckliga genom att bara försöka ha behagliga 

upplevelser, och på så sätt är det ett sätt att börja navigera och ta ut en ny kurs i livet, men 

det är väldigt, väldigt djupgående tendenser vi talar om. Jag har hållit på med det här i 

många, många år nu men ändå känns det bara som jag skrapar lite på ytan. 

Hur som helst, erfarenheten av dessa ögonblick där alla delarna av en själv finner en 

djupare integration kan få oss att känna rikedom, kanske särskilt om man förmår låta något 

som är obehagligt få finnas med. Till exempel beskriver människor jobbiga känslor av sorg 

inte bara som något negativt, utan som något som verkligen kan nyansera våra upplevelser. 

Sådana känslor kan få oss att känna oss mer levande helt enkelt. Det är vad jag tror att 

närvaro handlar om. 

Det finns massor av sätt att beskriva upplysningen som ideal. Ett sätt är i termer av att 

vara intim med allting. Medan intimitet i vårt samhälle i regel är reserverat för sexuella 

relationer, familj eller barn, handlar det här om att uttrycka en intimitet gentemot allt. Det är 

någonting som kan genomsyra allting, att man kan gå nära, att man är beredd att alltid vara 

med allting. 
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ADÉLE – SAMTAL MED EN DANSARE 

 

Vad har du gjort tidigare? 

Jag började dansa balett när jag var tolv. Det är ganska många som börjar med just den 

drömmen, om baletten, teatern och operan. Det var en sådan magisk värld för mig. Sedan 

visade det sig att jag inte kunde bli balettdansös eftersom jag hade börjat lite för sent och 

inte riktigt hade de rätta förutsättningarna. Då började jag dansa modernt istället. När jag 

slutade skolan började jag frilansa med olika grupper, men jag har aldrig egentligen riktigt 

känt mig hemma i de här grupperna. Jag har nog ganska svårt för att arbeta i grupp och 

kände hela tiden att jag fick låtsas lite grann för att dela gruppens entusiasm. Senare var det 

en period när det inte hände så mycket, vilket ledde till att jag började jobba mer själv. Det 

gick ganska trögt i början, men jag tror att det ändå var viktigt för mig att ta mig den tiden. 

Sedan följde några år då jag jobbade själv, då jag verkligen kände att jag kom på saker som 

var mer mitt eget språk.  

 

Hur går det till när du påbörjar ett arbete med dans? Vad är det första du gör? 

Jag tror det är väldigt svårt att börja från noll. För mig är det oftast så att jag arbetar vidare på 

saker som jag har jobbat med förut men som kanske inte ledde fram till något. Det handlar 

om att hålla det rullande, så man inte behöver börja från noll varje gång man ska göra något. 

En anledning till att jag har tyckt det varit svårt att göra saker tidigare är att jag har svårt för 

att gå från idé till att faktiskt göra någonting. För mig är det lättare att göra tvärtom, att först 

stå i en studio och prova massa saker tills jag hittar något jag kan relatera till. Därifrån får jag 

en idé. 

 

Men hur går det till? Om man skulle beskriva det för någon som aldrig har sett eller 

varit med om det förut. Du går först in i studion. Vad händer sedan? Musik? 

Nej, det är tyst. Alltså, jag har nog inte riktigt någon metod. När jag jobbar med andra och 

när jag gör föreställningar i ett visst sammanhang har jag ju en konkret metod: Vi ska göra 

en föreställning om något och vi ska komma på hur man kan få ut rörelsematerial som 

relaterar till det temat. Men när jag jobbar själv jobbar jag inte så. Det är delvis därför jag 

måste arbeta själv också, för att jag inte har kunnat förklara för någon vad det är jag gör. Jag 

står liksom bara och håller på. Det är väldigt instinktivt. 
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Du testar och skissar? 

Ja, och så leder ju ofta saker vidare till något annat. Det handlar mest om att känna när 

någonting blir bra. Jag har märkt att det går lättare och lättare och snabbare och snabbare för 

mig att veta vart jag ska någonstans. Jag har mer saker att jobba utifrån, för jag har jobbat 

upp ett språk som jag tycker är mitt. 

 

Det låter som att du beskriver ett rationellt tänkande med vilket man utifrån 

betraktar det man gör, gör olika val och kan resonera kring det hela, men också ett 

annat slags tänkande, ett tänkande som bottnar i ett mer undersökande kroppsligt 

förnimmande. Kan man säga att dessa två slags tänkanden hela tiden samverkar när 

du står och ”skissar”? 

Det är ju väldigt svårt att jobba med sig själv, det är lättare att jobba med någon annan, att 

vara koreograf exempelvis. Detta som jag håller på med kan bli väldigt rörligt. Det är svårt 

att separera sig själv från det man gör och därför även svårt att se vad som är bra och vad 

som inte är bra. I det avseendet kan det vara bra att jobba med andra. Samtidigt finns det ju 

saker som jag inte kan komma fram till genom att jobba med någon annan, då måste jag ju 

hela tiden säga saker, med ord till exempel. 

 

Du menar att orden eller andra verktyg skapar ett avstånd mellan dig och ditt uttryck? 

Är det detta som är skillnaden mellan att jobba med sin kropp och att jobba med 

digital bild till exempel? Du är i dig själv på ett annat sätt? 

Ja, men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det blir mer, eller att det säger något 

mer om en själv.  

 

Du säger att man efterhand arbetar upp en erfarenhet och når fram till sitt eget 

språk. Det tycks handla om att hitta en specifik koreografisk form. Men vad tänker 

du om att röra sig utan att förhålla sig till en koreografi eller andra förväntningar på 

hur man ska röra sig? 

Det är väl precis som med bildkonst, det är svårt att tänka utanför det inlärda. Det som 

kommer först är ju allt det man har lärt sig. Kanske är det ännu tydligare inom dansen, för 

det sitter ju verkligen i kroppen, rörelser som man tidigare har gjort. Det sitter ju väldigt 

djupt. Men absolut, jag tror det handlar om att hitta något eget! Jag skulle inte tycka det var 

roligt att hålla på om jag inte trodde att jag kunde hitta fram till något eget. När jag hittat 
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något intressesant ser jag det oftast väldigt tydligt. Det är väldigt starkt.  

 

Känner du det också? Är det också en kroppslig känsla? 

Nej, det behöver inte vara en kroppslig känsla. Jag jobbar inte så. Jag gör inte så dansanta 

saker. Mina arbeten är ganska minimalistiska, kanske inte så mycket rörelse. Det kan vara mer 

som en bild, eller något jag gör. Det behöver inte se ut eller vara något alla skulle beskriva 

som dans. Det är inte så att jag lyckas göra en jättesnygg piruett helt plötsligt och känner det. 

Det är mera något jag ser utifrån. 
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VIKTOR – SAMTAL MED EN VAKEN SOVANDE 

 

Jag minns den kvällen när jag sov över hos dig. På morgonen låg du helt stilla. Jag 

trodde att du drömde något. Kommer du ihåg vad det var du hade upplevt? 

Ja, men jag kommer inte ihåg jättemycket. Som alltid när man ska återberätta drömmar så 

minns man egentligen inte själva drömmen, utan snarare det man tidigare återberättat om 

drömmen för någon annan. Det är det man berättar igen. Det jag minns är i alla fall att det 

var något slags mardröm som mynnade ut i en helt annan upplevelse. Du känner igen 

känslan man kan ha när man vaknar ur en mardröm? Men när jag vaknade den här gången så 

var jag vid halvt medvetande och märkte att jag inte kunde röra mig. Jag kunde inte säga 

något och inte kontrollera min kropp, utan jag bara låg där förlamad. I panik och skräck 

försökte jag skrika rakt ut, men lyckades bara åstadkomma ett gnyende. 

 

Påminner det om kroppsförlamning på något vis? Är det därför du blir så rädd, med 

tanke på din sjukdomshistoria? 

Jag vet inte. Om jag varit helt vaken hade det mest logiska väl varit att det var det jag blev 

rädd för, men nu var jag någonstans mitt emellan dröm och vakenhet. Jag upplevde 

känslan av att vara helt förlamad, och samtidigt var jag osäker på vilket tillstånd jag 

befann mig i. 

 

Hur kom du ut ur det? Kommer du ihåg det? 

Jag kommer ihåg att det tar några sekunder, kanske 5-6 sekunder. Men det känns som lång 

tid när man ligger där och inte kan röra sig eller skrika. Sedan var det som om allting 

började fungera igen och jag var mer eller mindre vaken. Jag tror att du också var vaken då. 

 

Ja, jag hade legat och tittat på dig. 

Jag läste senare om det här fenomenet – sömnparalys. Många upplever det som om det är 

någon som rent fysiskt sitter på ens kropp, håller fast och trycker ner en. Förr i tiden trodde 

man att det var djävulen. Jag upplevde det inte som någon yttre kraft. Det kan ha varit 

något, ett slags kraft, men jag upplevde det inte som om det var någon som gjorde det här 

mot mig. Men det var en extremt speciell känsla och jag har aldrig, aldrig känt något 

liknande. Kroppen reagerade så otroligt starkt och så långt ifrån hur den brukar reagera och 

fungera. Det blev en alldeles för stor kontrast för medvetandet, det kändes som jag tappade 
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kontrollen över precis allting; jag sögs in i ett svart hål, jag föll och sögs bakåt. Det är så 

svårt att beskriva det! Den förklaringen man får när man läser om det, att kroppen sover 

medan medvetandet är vaket, känns inte riktigt trovärdig. Det känns för simpelt.  
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KERSTIN – SAMTAL MED EN GESTALTTERAPEUT  

 

Vill du först berätta lite kort om den här psykoterapeutiska inriktningen du jobbar 

inom? 

Gestaltterapi, det är vad det heter, men det kan du få en text om som förklarar vad det är på 

ett tydligare och bättre sätt. 

 

Men jag hade fått för mig att det var något slags psykodynamisk terapitradition du 

verkar inom? 

Man kan säga att det är en psykodynamisk terapi, men det som skiljer den här terapiformen 

från den psykodynamiska terapin är att de ägnar sig mer åt att svara på frågor kring 

”varför”: ”Varför kom du ingenstans förra året?” Medan gestaltterapeuten säger ”hur”: ”Hur 

gick det till, vad hände?” Man undersöker det som händer, man undersöker förgrunden kan 

man säga. 

En människa som går i gestaltterapi kommer med någonting hon tänker på. Jag frågar: 

”Vad är det du vill att vi ska arbeta med? Vad händer i ditt liv?” Ofta talar vi om det som är 

olöst, det som är oavslutat eller det som på ett eller annat sätt ”sitter fast”. Man kan säga att 

gestaltterapin handlar om hur du gör och hur du kan göra annorlunda, att arbeta med att öka 

ditt handlingsutrymme. Någon av gestaltterapins grundare har sagt att måttet på en människas 

frihet är avståndet mellan stimuli och respons. Utgångspunkten är att vi är relationella 

varelser, inte isolerade. Det är inte jag som i ett isolat inte får till något: det är jag i förhållande 

till min bild av verkligheten, i förhållande till det utrymme jag upplever mig ha. Kanske 

begränsar jag mig i förhållande till vad jag befarar att andra förväntar sig av mig, vad 

konstvärlden eller professorn har för förväntningar. Eller så handlar det kanske om 

förväntningarna från mamma och pappa från vår begynnelse. När någonting utifrån världen 

berör din organism (stimuli), finns ju möjligheten till kreativitet hela tiden där, på det sättet att 

det sedan finns ett utrymme för dig att svara, det vill säga skapa ditt ord, ditt avtryck, ditt 

språk, ditt vad det nu är, ditt bröd, din roman, ditt sätt att prata med andra människor. 

I ditt meddelande frågade du mig hur personlig utveckling och kreativitet hänger ihop, 

och då kan man bara svara utveckling [Kerstin visar med händerna, hennes fingrar rör sig 

som en blomma som vecklar ut sig]. Vi ut-vecklar oss och vi ut-trycker oss – i bästa fall. Det 

är det vi behöver och vill, och det är därför vi är i världen kanske, för att ut-byta och ut-

trycka. 
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Få ut motsvarande som vi får in? 

Framför allt för att känna att det här är jag, detta är mitt uttryck i världen. Och många gånger 

så sitter det väl en djävul någonstans på axeln och säger: ”Det här blir ju inte bra”, ”vem tror 

du att du är?” eller ”vad håller du på med?” Egentligen är vår djupaste skräck här i livet att 

inte bli mottagna, att inte bli accepterade. Det går ju tillbaka till att vi som små ligger där i 

famnen och att det finns någon som tittar på oss och svarar: ”Hej, du är okej, nu ler du, och 

nu gör du så här”, ”nu går du, och nu kommer du tillbaks, och nu visar du mig något som du 

har gjort, nu får du också svar på det”, eller ja ... du kan ju få väldigt olika svar. Så detta att 

bli avvisad, det tror jag är den stora rädslan. Det du räds mest är att bli avvisad, det måste vi 

våga riskera för att komma nära en annan människa och för att våga uttrycka oss. Söka sitt 

språk, träda in i världen. 

 

Men då tänker du att kreativitet egentligen är samma sak som utveckling? 

Uttryck snarare. Man kan öka sin kreativitet eller sin förmåga till att uttrycka sig om man 

nu har någonting som gnisslar i maskineriet. Man kan arbeta med terapi för att undersöka 

till exempel vad är det som jag gör, vad är det som händer i ateljén när jag står där? Vad är 

det som gör att jag inte, som jag tycker, tänker, uppfattar det, inte kommer vidare? Hur går 

det till? 

 

Jag vet inte ... 

Nej, men i det skulle man kunna stanna. För ditt första svar är: ”Jag har ingen aning.” Om 

vi stannade i det och höll på med det ett antal gånger så skulle du ha en aning. Jag har 

ingen aning! Det är du som har aning. Det är där det ligger. Så tittar man och frågar på 

olika sätt vad det är som hindrar en, och hur du kan hantera det på ett för dig själv mer 

användbart sätt. 

 

Är det vad många kommer hit och pratar om, vad som händer i deras praktik? 

Det är väldigt olika, det är både det och vad som händer i andra relationer i deras liv. Det 

hänger ju ihop på något sätt. Det vi gör i våra ateljéer eller var vi nu är kreativa präglas av 

hur det går för oss i övrigt, hur vi har en balans mellan ”det här är jag, det här är du, och det 

här är omvärlden.” 
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Tänker du att det är något som på något sätt är svårare i det här yrkesvalet, konsten? 

Ja, det tycker jag, därför att när vi jobbar inom konsten, teatern, litteraturen eller vad det är så 

jobbar vi närmare oss själva och våra erfarenheter, våra mer personliga erfarenheter än vad 

exempelvis en banktjänsteman gör. Han har ju sina relationella historier, men han behöver ju 

inte uppfinna banken. 

Under de sju år jag har varit här, har jag fått mer och mer respekt för just konst och 

konstvärlden, inför den ensamhet som många av er jobbar i. Ni frågar er: ”Hur kan man göra 

det, stå i en ateljé själv?” Det är spännande. Om man jämför med teatervärlden, som jag 

kommer ifrån, så är man ju trots allt ett team. Man samarbetar hela tiden. 

 

Varför samarbetar inte folk mer då? Är det för att man inte vill det eller sitter det i 

väggarna? 

Vad tror du? 

 

Jag tror att det är en kombination av tradition och att många nog faktiskt vill 

jobba ensamma. Det är någonting man kommer åt i det också. 

Javisst, det är fantastiskt att så många gör det, tycker jag. Men då blir också de gånger man får 

visa sig och tar risken att bli avvisad ännu mer scary, eftersom att det är då och bara då. Men 

det kanske man kan lösa på något sätt där man inte behöver vara alldeles ensam och som 

fungerar bättre. Man kanske kan hitta en balans i att vara ensam i perioder medan man i 

perioder hittar gemensamma sammanhang? 

 

Jag tänker på det här du sa om att uppfinna banken … När man jobbar som 

konstnär så handlar det väldigt mycket om att vara just kreativ, att komma på nytt 

hela tiden. 

Det ska röra på sig, för när du står still så händer ingenting. Det är en process där ingen 

annan kommer med några broschyrer eller veckolistor eller någonting som ska göras. Utan 

du ska uppfinna. Ur ett samhällsperspektiv – detta har jag börjat tänka under mina år här – 

är det en oerhört värdefull röst som konsten har. Tänk om man skulle ta bort alla konstnärer, 

de som har modet att säga att jag vill ge det här till världen, jag vill uttrycka mig. Det är 

fantastiskt vad det berikar världen att se på den på alla dessa olika sätt! Det borde världen 

vara mer tacksam för. 
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Det finns kanske något farligt i rörelsen, i kreativiteten, i att utvecklas och vara på väg 

mot någonting som man inte vet någonting om? 

Och vad är det man är rädd för då? Vad är det läskiga? 

 

Det är det okända, tänker jag. 

Att det ska stå still, är det det? ”Tänk om jag inte kan? Tänk om det inte händer någonting.” 

 

Jag vet inte … Men jag kan också fundera över om man – eller jag – är mer rädd för 

själva förändringen än för det som inte förändras. Man kanske har hittat ett sätt som 

fungerar bra, men så tömmer man energin i det och måste vidare fastän man kanske 

egentligen inte vill när man nu faktiskt har en process som man behärskar. Istället för 

att ge sig in det där okända så blir man lite blockerad, eftersom man omedvetet inte vill 

vidare. 

Om man ska se det existentiellt är man nog rädd för tomrummet, stillaståendet och det 

okända som ett slags död. När vi pratar om svackor så pratar vi om rörelse, en rörelse i 

vilken vi ibland står stilla. Ibland fungerar inte längre det som vi känner till, vi vill kanske 

någon annanstans, vidare. Då står vi där och vet inte vad vidare är eller hur vi kommer dit, 

och då behöver vi stå ut med att vara i det där, det som man kan kalla för creative 

indifference. Det betyder att stå still, att vara i ett tillstånd där man inte är mottaglig för 

någon typ av support. Man talar om två typer av support, internal support eller external 

support. Alltså, min egen självsupport finns inte där, och jag kan inte få någon hjälp utifrån. 

 

Då måste man vara i det tillståndet tills det går över? 

Det är det man får försöka undersöka vad det är som händer i det här. Titta på det nyfiket, 

som en forskare i ett laboratorium tittar på ett provrör. Jag häller i lite vätska och så blir det 

grönt! Vad är det som händer, vad gör jag? Beror det på att jag släpper min självtillit, min 

självrespekt och ansvaret för mig själv och säger att jag är ett offer, att jag ingenting kan, att 

jag är en idiot? Eller handlar det om att de andra kommer tycka jag är hemsk och värdelös? 

Ser du hur jag sitter? [Kerstin illustrerar med kroppen]. Det känns till och med – inga fötter 

i marken. Men att där och då hitta sin egen kontakt med sig själv och sedan ta kontakt med 

omgivningen, på det viset börjar det röra på sig igen. Men i det paralyserade läget är det 

jätteläskigt! 
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Så det handlar om att man tappar sin närvaro på något sätt, sin medvetna närvaro? 

Man är inte i sig själv eller i situationen. I skräcken kanske man bara lämnar eller får panik. 

Det kan se ut på så himla många olika sätt. Och vad är det då som är grunden i den rädslan? 

Ibland kan man komma fram till det själv och ibland är det bra att göra det tillsammans med 

någon som jag, som är utbildad och van vid att se och ställa frågorna. 

 

Det känns lite paradoxalt att det är genom att vara fokuserad, medveten och 

närvarande som man kan öppna upp för det så kallade omedvetna, det som man inte 

vet något om. 

Vad lägger du i begreppet medveten? 

 

Jag tänker fokus, när man är igång, när man känner processen i sig. 

Närvaron kan se ut på så många olika sätt. Jag tror inte att jag skulle hålla med om att 

närvaron är som störst när jag ska vara fokuserad, när jag ska vara si eller så. Nej, jag ska 

vara vad som helst, just det som jag är. Ingenting är rätt eller fel. Det är som det är, och det är 

där vi är. Det är där vi är, i det vi är, även om vi är rädda, eller livrädda. Om vi då stannar i 

att vara rädda, vad behöver jag då? Jag behöver kanske äta mer, jag behöver kanske hålla 

någon i handen eller stanna i ateljén i fyra timmar eller så behöver jag kanske gå ut och ta en 

promenad. Vad behöver jag? Eller lämnade jag det spår du var inne på? Det är så mycket 

med det här. Det är väl hela livet? 
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JELENA – SAMTAL MED EN ÖVERSÄTTARE 

 

Hur länge har du jobbat som översättare? 

Jag tog min master i Serbien 2012, men har jobbat i tre år, kanske lite mer. Jag började med 

mina vänners CV och motivation letters och gick sedan vidare till att översätta olika 

dokument och kodtexter, och för två månader sedan översatte jag en bok. Jag tycker om det. 

 

Översätter du från engelska? 

Ja, från engelska till serbiska. 

 

Jag läste på lite om översättning för att förbereda mig inför mötet med dig. Då läste 

jag att det viktigaste för att bli en bra översättare var att behärska sitt eget 

modersmål, att kunna uttrycka sig språkligt och grammatiskt korrekt och framför allt 

att ha ett flytt, ett flow. Vad innebär det att ha flyt i språket? 

That’s when you read a text and you don’t feel it is a translation. If a Serbian person reads a 

text and feels as if it is written in Serbian, then it has a good flow. 

 

Okej, och när du översätter, hur gör du? Du översatte en bok nyligen. Läser du 

först igenom hela boken, eller hur börjar du arbetet? 

Jag började med att läsa olika delar to get the general idea of what he wanted to say. Efter 

det så översatte jag. 

 

Men när du översätter, översätter du då mening för mening, eller ord för ord, eller hur 

gör du? 

Nej, det är inte ord för ord! Det är själva meningen, betydelsen jag måste översätta. Du 

kanske till och med blir tvungen att ändra i texten just eftersom serbiska personer tänker 

annorlunda än engelska. På grund av språket och en annorlunda kultur så har vi ett 

mindset that is different from the English. 

 

Du tänker att vi är väldigt rotade i språket, att språket formar oss så mycket? 

Språket är en vital part of one’s culture. 
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Om man som jag som betraktar översättning utifrån ska försöka förstå hur det går till 

när du avgör vad som är rätt ord och rätt mening ... Är det en känsla eller vet du? 

Både och. Jag vet, för jag har studerat engelska, men också eftersom jag har rest runt och 

lärt känna många amerikaner. When you spend some time with people, you get the feeling of 

how they think and how they act. Det är också viktigt. Jag försöker sedan översätta dessa 

känslor och betydelser till serbiska och till den serbiska kulturen och our way of thinking. 

 

Går det att återge en bok eller text helt korrekt, eller sker det alltid något slags 

förskjutning? A displacement, shift or a little difference? Earlier, I was thinking of the 

translation process as a mirror. You have the original book as the real och sedan har du 

spegelbilden, the translation, with its own character? 

If the book is written in English by an American or an English writer, it contains a lot of 

their lifestyle and their history. I try of course to translate that into Serbian, but sometimes 

you have to use footnotes to explain a certain movie, or a certain dish that they are eating 

or stuff they are doing. It’s never 100 percent the same, you are just trying to make it like 98 

percent the same. It does change a bit in order to make it closer to the reader, so that the 

reader can actually understand what it’s about. 

 

Om man tänker på själva processen. Hur många steg består den av? 

Läsa, förstå och sedan försöka hitta rätt ord för att uttrycka betydelsen på mitt språk. Ibland 

när jag översätter någonting återkommer jag till översättningen dagen efter eller kanske en 

vecka senare. Then your brain is fresh, so you can be critical and objective. Jag går tillbaka, 

inte för att korrigera grammatik eller liknande, utan för att check if I got the right meaning. 

 

Tänker du att det är ett kreativt och stimulerande yrke? 

Ja det är det. You’re creating something out of something, I’m not quite sure how to explain 

that. When you finish the translation it’s not just a translation any longer, it’s like your 

work, your own little project, because you worked on that so hard and it’s not that you just 

literary translated everything the writer was saying. You feel fulfilled, because you did 

something  of your own, because you put in your heart and soul. 
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Vad händer om du inte hittar en bra översättning: Vad gör du då? Om det är en 

mening som inte går att översätta på ett bra sätt, vart vänder du dig? 

Jag tänker, tänker och tänker, sedan blir jag frustrerad och tänker lite till. Sedan lämnar jag 

det för att försöka igen dagen efter. Ibland kanske jag frågar någon av mina vänner, 

översättare eller någon som vet mycket om ett specifikt ämne. Jag försöker förklara för dem 

vad det är jag vill säga, och de kan förklara för mig hur jag kan säga det. Man måste co-

operate with others. Jag tycker att det är helt okej att jag inte kan göra allt själv. Även om de 

inte kan hjälpa mig helt at least they trigger some idea that will make the whole thing move 

again. 

 

Hur känns det att lära sig ett nytt språk? Jag tänker på det svenska språket? 

För mig är det inte så svårt eftersom jag tycker att det är väldigt roligt! Jag känner mig 

jätteglad nu när jag börjar förstå saker. Men jag är fortfarande nybörjare och har problem 

med mitt uttal. I still don’t feel so sure and free just to speak. Jag tänker att jag kan säga det 

eller det, men hur kan man säga det? Jag vet inte. 

 

Jag tycker att du pratar jättebra. 

Men när man inte kan uttrycka sig så blir man nervös och frustrerad. 

 

Det kan jag verkligen förstå. Jag är verkligen intresserad av att försöka förstå vad som 

händer just i skiftet när ett språk blir till ett annat. Men det är så abstrakt det som 

händer. 

Ja, det är inte så lätt att beskriva den processen, I have never thought about it! I really 

don’t know how to explain. Det bara händer! How does it happen to you, when you 

transfer your ideas to your work? 

 

Det bara händer. Det är väl något slags associationskedja. Kanske har jag en bild i 

huvudet, en föreställning om någonting. Så sker översättningen via kroppen på något 

sätt eftersom den ska ut och bli verklig, bli materia. Men det blir alltid något annat. 

Tanken, idén eller intresset är mer som ett incitament, en början. Sedan kommer 

praktiken och den processen där händelseförloppet får styra. 

You tend to think about different steps, but it’s a flow right? It isn’t like “this is one 

sentence, and now I have translated it,” it requires more time, more imagination, more 
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thinking. But on top of everything you always have to think about that it should be 

translated correctly. 

 

Det kanske också är så att när man behärskar något, when you are very good at 

something, maybe it’s all the former practice and experience that make it possible to 

progress and take all the decisions, almost without knowing how? 

It is practice, but also reading. I guess you know it too, there are so many words you don’t 

use. A lot of things you just repeat and repeat. But when you read, especially a really good 

book written by some amazing author, then you are also exposed to all these words and 

sentence structures. In that way you collect a lot of synonyms and different expressions, 

without knowing it of course, because you are just thinking on what’s going on in the book. I 

think that is how you build your own glossary in your head – as a knowledge. I don’t know 

how to explain this in Swedish at all. I just get that feeling that we haven’t hit the right note. 

 

Maybe it is because it’s impossible? 

Nothing is impossible. Maybe you cannot find the right question to lead me to the answer, or 

maybe it’s just so difficult to explain, I don’t know. That’s why I asked you about your 

creative process, when you do sculptures and stuff like that. For you it’s maybe different 

since the ideas just change along the way. For me of course they also change, but I have the 

rule that the translation has to be correct, but it changes a bit. Jag tänker aldrig på hur det 

faktiskt går till, never! 

 

Jag tänker väldigt mycket på hur det går till, hur man går från idé till handling. Så det 

är intressant att prata om hur någonting blir till något annat. Att saker och ting 

transformeras och förändras. Det är intressant. 
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VAD SÄGER DE?  

 

I de renskrivna intervjuerna är det tre teman som träder fram som intressanta och centrala. 

- Förhållandet mellan idé, praktik och resultat.  

-  Närvaro (vikten av att förankra arbetet i sig själv för att hitta ett autentiskt uttryck och 

uppleva sitt arbete som meningsfullt).  

-  Metoder att använda sig av när det inte fungerar. 

 

Översättaren, dansaren, terapeuten och buddisten beskriver förhållandet mellan process och 

resultat genom att relatera till tid och rörelse. Adéle säger: ”Det handlar om att hålla det 

rullande, så att man inte behöver börja från noll varje gång man ska göra något.” Jelena 

beskriver det såhär:”You tend to think about different steps, but it’s a flow right?”  

Genomgående i samtalen är att process och resultat inte beskrivs i relation till ett före och ett 

efter som är placerade i en inbördes hierarkisk ordning. Adéle beskriver istället ett tillstånd 

där hon är uppmärksam på processen för att kunna ”se” när något intressant händer. Deras 

arbeten handlar mer om ett ”skeende” eller en ”tidsrymd”, som stundtals utvecklas till att vara 

särskilt intressant. Det finns långsiktiga mål, som motiverar dem, men det verkar vara arbetet 

i sig självt som ger mening och tillfredsställelse 

 

Gemensamt är deras varma och positiva inställning till långsiktiga processer. Satyaprabha, 

buddisten, säger: ”Om jag har en intention om att röra mig i en viss riktning, då räcker det 

väldigt långt. Det gäller att inte ha för kortsiktiga perspektiv.” Frågan ”När ska jag göra?” kan 

för de intervjuade personerna ersättas med påståendet ”Jag gör!” Om man ser på arbetet ur ett 

längre perspektiv, som en fortgående process, blir när inte längre en fråga, utan ett ständigt 

pågående nu. (Ett pågående nu kan å andra sidan vara format av inaktivitet precis som 

aktivitet, men kanske kan ett mer långsiktigt förhållande till processen ge en mer avslappnad 

relation till inaktiviteten? I Epilogen resonerar jag mer kring om inaktivitet och längtan är en 

förutsättning för rörelse och tillblivelse).  

Frågan ”Vad ska jag göra?” visar sig därför vara ett svar. Vad är ”det som jag ju gör”; Jag gör 

detta som jag gör. Buddisten berättar om de rutinmässiga meditationsövningarna som vissa 

dagar framstår som meningslösa. Ur ett längre perspektiv visar det sig vad de betyder, de blir 

meningsfulla. ”Vad är meningen?” eller ”Vad betyder detta?” är alltså senare frågor och inte 

en drivkraft för varje enskild aktivitet.  
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Buddisten talar om närvaro i termer av att skapa rymd, för att kunna se att det är möjligt att 

handla på olika sätt. Kerstin talar om att arbeta med att öka sitt handlingsutrymme. Detta 

upplever jag som något abstrakt och svårt att relatera till mitt faktiska arbete. Adéle talar 

också om närvaro, men hon säger att det handlar om att kunna ”se” när arbetet är intressant. 

Både Kerstin och Adéle talar om närvaro som en förutsättning för att kunna ”se” möjligheter 

och i förlängningen kunna ta tillvara dessa och vidareutveckla processen. De talar också om 

öppenhet som en form av acceptans inför de rådande förhållandena där det även gäller att 

kunna inkludera de svårigheter man möter under processen. Som Kerstin säger: ”Jag ska vara 

vad som helst, just det som jag är. Ingenting är rätt eller fel. Det är som det är, och det är där 

vi är. Det är där vi är, i det vi är.”  

 

Jag förstår detta som att en förankring i sig själv och situationen är en förutsättning för att 

kunna känna tillit till processen och tiden och på det viset se relevansen och uppleva mening i 

det man gör. Jag tänker att det handlar om att uppleva en kontakt med och autenticitet i sitt 

arbete. På så sätt blir man inte ”en som utför” utan istället en som gör och är.  Man är inte 

alienerad från sitt arbete. ”Medan intimitet i vårt samhälle i regel är reserverat för sexuella 

relationer, familj eller barn, handlar det här om att uttrycka en intimitet gentemot allt. Det är 

någonting som kan genomsyra allting, att man kan gå nära, att man är beredd att alltid vara 

med allting” (Satyaprabha). Känna samhörighet och intimitet med materialet man arbetar 

med till exempel. Jelena beskriver hur hennes översättningsarbete inte handlar om ett 

”utförande”: ”You feel fulfilled, because you did something of your own, because you put in 

your heart and soul.”  

 

Vad gör man då med påståendet ”Jag gör inte”, med känslan av att inte kunna agera eller 

upplevelsen av att inte vara inbegripen i ett görande? ”Kroppen sover medan medvetandet är 

vaket” (Viktor). Det verkar vara frånvaron av närvaro som väcker tankar som “Jag gör inte”, 

”Vad ska jag göra?” eller “Jag kan inte göra” till liv. Fungerande metoder för att hantera dessa 

frågor och påståenden är viktiga, eftersom de, i alla fall för mig, verkar förlamande och 

kontraproduktivt på arbetet.  

Jag har i samtalen, utöver de grundläggande förhållningssätt till process och närvaro som jag 

ju resonerat kring ovan, tagit fasta på några ”knep” eller metoder som kanske kan visa sig 

användbara i min egen konstnärliga praktik.  
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-       Vad behöver jag? 

”Utgångspunkten är att vi är relationella varelser, vi är inte isolerade. Det är inte jag som 

i ett isolat inte får till något: det är jag i förhållande till min bild av verkligheten […] Om 

vi då stannar i att vara rädda, vad behöver jag då? Jag behöver kanske äta mer, jag 

behöver kanske hålla någon i handen eller stanna i ateljén i fyra timmar eller så behöver 

jag kanske gå ut och ta en promenad” (Kerstin). 

- Be om hjälp eller samarbeta. 

”Även om de inte kan hjälpa mig helt, at least they trigger some idea that will make the 

whole thing move again” (Jelena).  

- Underhåll och utveckla ditt intresseområde genom att titta, lyssna och studera 

tekniker; arbeta upp ett kunnande och en erfarenhet för att förmå avgöra vad som 

är intressant.  

”[…] you collect a lot of synonyms and different expressions, without knowing it of 

course, because you are just thinking on what’s going on in the book. I think that is how 

you build your own glossary in your head – as a knowledge” (Jelena). 

- Testa vad som händer. 

”Det är egentligen bara erfarenheten som kan visa vägen […] Det är som en inbjudan till 

att undersöka och prova och utforska saker. Vad visar sig fungera?” (Satyaprabha).  

- Nyfikenhet inför det som inte fungerar. 

”Det är det man får försöka undersöka; vad det är som händer i det här. Titta på det 

nyfiket, som en forskare i ett laboratorium tittar på ett provrör. Jag häller i lite vätska 

och så blir det grönt! Vad är det som händer, vad gör jag?” (Kerstin).  

- Dela upp arbetet i hanterbara portioner. 

”[…] först måste man ta sikte på någonting, ta kompassbäring på det som ligger närmast. 

Sedan ska man hitta dit, och sedan tar man ut en ny kompassriktning” (Satyaprabha). 

- Rutiner och regelbundenhet.  

”Om jag gör det dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år, så är jag övertygad om att 

det har en positiv effekt” (Satyaprabha). 
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EPILOG – RÖRELSE OCH METAMORFOS 

 

Ett förlopp blir till när ögonen sakta vänjer sig vid det de ännu inte vet om att de har sett. 

 

Denna mening skrev jag inför en utställning jag var med på i våras. I min praktik är det till 

stor del upptäckterna och nyfikenheten som bildar fundamentet. Utan nyfikenhet och lust 

försvinner viljan att upptäcka nytt och röra sig framåt, inåt, utåt, bakåt eller vart det än må 

leda. Själva rörelsen är avgörande för att uttrycka eller komma fram till något. Det är i 

processen, och endast ur den, som verk blir till. Det faktiska görandet är inte bara ett 

utförande eller ett svar, utan både fråga och svar på samma gång. Jag frågar mig inte: Vad 

händer om jag förenar dessa två material? Istället lägger jag ihop materialen och formulerar 

därigenom frågan som jag inte visste att jag ställde. Vad materialen och processen kan betyda 

visar sig för mig, och i denna upptäckt underblåses längtan efter fler svar, mer klarhet och mer 

verklighet.  

  

Jag menar inte att mina verk har en given betydelse, men jag vill naturligtvis att de ska 

tillskrivas någon betydelse när de möter en annan människa, att de betyder något för dig 

precis som de betyder något för mig. Jag vill att du ska se det jag ser, inte nödvändigtvis på 

samma sätt, men jag vill att du ska ana något av det jag försöker visa, jag vill bli förstådd. 

Betydelsen finns i verket, och verket finns i mötet med någon annan. 

  

På utställningen som jag nämner ovan visade jag två verk. Det var bilder med vissa 

skulpturala egenskaper; vikt papper som lämnade väggen och delvis blev en del av 

arkitekturen i utställningsrummet. Jag hade redan tidigare i min praktik resonerat i termer av 

att jag arbetar med ytan som en ”behållare till form”. Det är ett sätt för mig som saknar en 

egentlig metod för att arbeta tredimensionellt att via ytan och bildens platthet närma mig det 

tredimensionella. Detta intresse för relationen mellan yta och objekt bottnar i grunden i ett 

intresse för ett förkroppsligande av just själva övergången mellan dessa två poler, en 

övergång när något just blir till, när något just förvandlas till ”det andra” eller är ”både och” 

på en och samma gång. Jag är också intresserad av relationen mellan objektet och rummet av 

samma anledning, av interiörer som möbler och ting i rummet vilka samtidigt är en del av 

rummet självt. Jag brukar tänka på rummet som objektets yttre skinn.  
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Mitt intresse för omvandling, tillblivelse, metamorfos och förflyttningar mellan fixerade 

punkter handlar om att iaktta förändringar mellan det som är fast och det som är i rörelse, 

mellan kontroll och flöde, mellan det bestämda och obestämda. Det är ett varken eller, eller 

ett både och.  

  

Mitt konstnärliga arbete handlar mycket om att vara uppmärksam och närvarande i mötet med 

materialet. Erfarenhet och nyfikenhet samspelar i hög grad när det kommer till att avgöra 

huruvida något är klart eller inte. Jag har också insett att det för mig underlättar att aldrig 

egentligen benämna något som klart. Man kan tala i termer av ett ”färdigt verk”, men det jag 

syftar på är ett förhållningssätt till den kreativa processen och hur man på bästa sätt 

underhåller den och samtidigt undviker att hamna i en situation där allting avstannar helt. Jag 

vill istället hitta en fruktbar växelverkan mellan rörelse och stillhet, aktivitet och längtan, 

något som kan sammanföra nyfikenhet, erfarenhet, upptäckarglädje och genomförande. Det 

finns varken början eller slut, bara variationer, olika sätt på vilka man kan låta ett pågående 

arbete ta sig nya uttryck, som man kan låta metamorfoserna ha sin gång. 

  

Det finns variabler i relationen mellan stillhet och rörelse som är okända för mig. Men jag 

förstår att det är komplicerat detta, att hitta jämnvikt mellan aktivitet och inaktivitet. Jag 

tänker att stillhet kanske är en nödvändighet i ett kreativt system som är cykliskt och delvis 

självförsörjande och att inaktivitet på sitt eget vis kan innehålla själva förutsättningen för 

aktivitet. I stillheten formas längtan efter det som kommer att bli till, och det är kanske där 

kärnreaktorn, själva generatorn i systemet har sitt säte?  

 

Är det längtan och behov som slutligen får oss att handla? När det kommer till den egna 

praktiken finns det ett även annat alternativ; man kan naturligtvis tala om rutinerna eller 

viljan. De kan båda vara starka drivkrafter. Men jag tror att rutinerna och viljan inte räcker 

speciellt länge, i alla fall om man bara lutar sig mot dem. Viljan kan fungera som livboj och 

rutinerna som krokar att hänga upp den kreativa processen på. Men saknas längtan, eller vi 

kan kalla det för nyfikenhet över processen, kommer vi förr eller senare landa i stillhet eller 

stillestånd igen.   

 


