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Høsten 2019 bega jeg og en venn oss ut på vår første pilegrimsvandring. 
Toget ledet oss over landegrenser, gjennom alpelandskap og til Italia. Vi 
samtalte om forventinger. Om det nødvendige av å legge dem fra oss, og 
om å forsøke å være åpne for det vi skulle møte når vi nå bega oss ut på en 
ti dagers vandring fra La Verna til Assisi.

På den siste etappen opplevde jeg det verste været jeg noen gang har 
vandret i: storm, torden, lyn og fossende regn. Da solen endelig gløttet 
fram etter en lang time, innså vi at det var lenge siden vi hadde sett skil-
tene som markerte pilegrimsleden. Vi fortsatte å gå, i håp om at vi likevel 
var på rett vei. Jeg begynte å bli ganske fortvilet og ville snu, men sannelig 
– da vi rundet neste sving skinte byen mot oss som om det var selveste 
himmelen. Da vi kliss-bløte nådde pilegrimsmålet vårt ble det klart for  
oss – det vi nok egentlig hadde visst hele tiden – at veien faktisk er målet.

Veien er målet, men samtidig har pilgrimen et mer langsiktig mål. Det 
er dette som gjør at den faktisk fortsetter å gå. Når den er trøtt. Når den 
ikke forstår meningen med strevet. Det er vissheten om at et mål finnes. 

Vel hjemme i atelieret opplevde jeg å se klare paralleller mellom 
vandringen og mitt kunstneriske arbeid. Før vi begynte å gå visste vi at 
vandringen skulle ta ti dager, men målet lå langt utenfor synsvidde. Vi 
hadde lest oss opp, planlagt og bestilt overnattinger – vi endte med å en-
dre halvparten av overnattingene, og vi fikk helt andre møter, utfordringer 
og gleder enn vi hadde klart å forestille oss. Da vi startet vandringen om 
morgenen hadde jeg lett for å bli opptatt av å komme fram til neste by. 
Men – vi gikk jo ikke ut på morgenen for å komme fram på kvelden, da 
kunne vi ha tatt toget. Noen har sagt at vi ikke bør lese for å ha lest, men 

Om å være på vandring
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lese for å lese. På samme måten er det med vandringen. Og på samme må-
ten er det med kunsten. Jeg maler ikke kun for å ha malt et bilde, jeg maler 
for å være i det som oppstår i prosessen og der får jeg ta del i en bevegelse 
– jeg former, og prosessen former meg. 

Når jeg arbeider med mine store, non-figurative malerier, forsøker jeg 
å tømme meg for alle forestillinger om hvordan det skal utvikle seg. Jeg 
forsøker å konsentrere meg rundt det jeg kan forholde meg til – det jeg 
ser. Men som pilegrimen vet jeg at det ytre og indre veves sammen. Jeg 
liker å tenke at det jeg former er en materialisering av min sjel. Om det 
gjelder hvordan jeg innreder hjemmet mitt, kler meg, eller bygger opp 
komposisjonen i et maleri. Dette innebærer ikke at jeg håper betrakteren 
skal se min personlighet i arbeidene mine. Jeg tenker heller det handler 
om å skape et rom, ikke kun formelt i maleriet, men et rom der jeg selv, og 
forhåpentligvis betrakteren, kan tre inn.  

«Alle kunstverk blir til i en bevegelse fra det indre til det ytre, og bevegel-
sen er kumulativ; begynnelsen i det indre er sped, en liten tanke, forestil-
ling eller bare en impuls, som vokser i størrelse og tyngde etter som den 
møter materialiteten i det ytre og får form og farge g jennom den.»  
// Karl Ove Knausgård 1

 
I denne teksten beveger jeg meg mellom betrakninger av indre og ytre 
prosesser. Jeg ser på de rent tekniske aspektene ved maleprosessen, og 
på relasjonen mellom min kropp og materialene. Og reflekterer rundt 
tekniske og mer følelsesmessige valg. Hva kommer disse valgene av – eller 
hva medfører valgene? Jeg undersøker overlappende fenomener mellom 
maleprosessen og bønn. Hvilken påvirkning har de ytre valgene på mitt 
indre, og motsatt? Og kan de egentlig skilles fra hverandre? Avslutningsvis 
snuser jeg borti skjønnhetsbegrepet. Jeg undersøker mitt eget standpunkt, 
og ser derfra på noen ulike tenkere og kunstnere. 
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Jeg bygger mine egne blindrammer og preparerer lerret-duken med hare- 
lim og gesso. I noen tilfeller dropper jeg grunderingen, om jeg vil jobbe 
direkte på den naturlige fargen fra duken. Prepareringen er en omstendig 
prosess, men den kjennes samtidig viktig. Som en nødvendig forbere-
delsestid. Når jeg bygger hele strukturen opp fra grunnen, knyttes jeg og 
materialene sterkere sammen. 
 
Formatene er store, men ikke større enn at jeg kan flytte rundt på dem 
selv. Jeg har brukt utallige timer på å bære maleriene fram og tilbake mel-
lom arbeidsrom, hvor jeg jeg kan få plass til å bre meg ut. 

Av de ulike formatene jeg har undersøkt, er den optimale 140×210 
cm. Der får jeg akkurat armene utenfor kantene – i tillegg til at den er 
litt høyere enn meg selv. Og det er i proporsjonene 2:3. Det gylne snitt. 
Da jeg studerte visuell kommunikasjon opplevde jeg samtids-design som 
masete, effekt-preget og rotløst. Jeg søkte meg tilbake til en mer klassisk 
form der man bygget sine ideer på at det gylne snitts proporsjoner. Der 
skapes en dynamikk, som bidrar til å opprette en interesse og stimulere 
blikket. Jeg arbeider stort sett alltid med formatene stående. Dette helfigur 
portrett-formatet speiler menneskekroppen. Jeg funderer på hvilken effekt 
proporsjonene har på oss når de er i disse store formatene jeg jobber med. 
Åpner det for en gjenkjennelse – ettersom også våre kropper befinner seg i 
det gylne snitts proporsjoner? Jeg liker hvordan det får meg til å føle at jeg 
liksom møter en annen. Format, størrelser og overflater oppretter fysiske 
kontaktpunkter med meg i prosessen – og forhåpentligvis med betrakteren 
i utstillingsrommet.  

Formatet, materialet & prosessen 
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Iblant kjenner jeg meg fylt av en slags energi, jeg kaller den gjerne 
rastløshet. En pingpong-ball som spretter i magen, opp i brystet, ned i 
beina. Det er litt plagsomt. Men det er både og. Energien som i går gjorde 
meg ufokusert, drar meg i dag inn en kreativ prosess som jeg ikke kunne 
fantasert om. Og det er denne energien som gjør at jeg kjenner behov for 
å arbeide med de store formatene. Formatenes dimensjoner utfordrer og 
holder meg i aktivitet. Der får hele kroppen aktiveres. Jeg lener maleriet 
mot veggen og drar penselen over den tomme duken, før jeg brått ser 
et behov for å legge det flatt ned på gulvet grunnet uttynnet, rennende 
maling – eller for å se maleriet i et annet perspektiv. Formatet gir meg 
mulighet til å bruke kroppens bevegelse og energi i maleprosessen. Jeg vil 
arbeide dynamisk og aktivt med flaten. Lerretet som er strukket fast på 
en rigid blindramme, gir meg en paradoksal opplevelse av fleksibilitet og 
frihet.

Parallelt arbeider jeg i nokså små format, rundt 24×30 cm. En mye 
mindre del av kroppen min aktiveres i maleprosessen, men jeg observerer 
at de ofte blir mer lekne og åpne – den begrensede flaten utfordrer meg til 
å forenkle motivet. Likevel vil jeg jobbe stort. Jeg tar maleriet mer seriøst 
der. Og når jeg får bruke hele kroppens energi, som iblant innebærer en 
ganske brutal behandling av flaten, da kan en helt egen kraft oppstå. Så får 
de små arbeidene vitne om maleriets forenklingsmuligheter, og påvirke 
prosessen min i de store.

Uten tittel 
Eggtempera på lerret, 24×30 cm
Mars 2020
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Da jeg ved inngangen til mastergraden så over portfolioen min, innså 
jeg at den så og si befant seg i gråskalaen. Som nevnt ovenfor tok jeg min 
bachelor i visuell kommunikasjon. Der arbeidet jeg mye med tegning, 
med bly eller kull og kritt. Endelig skulle jeg få dykke inn i maleriet igjen, 
og fargenes lengsel meldte seg for fullt. Jeg ville se farge, klare farger, sterke 
farger, masse farger!

 
Jeg jobber med egg-tempera. Ordet tempera kommer av latin og betyr 
«å blande i riktige forhold». Egget som er bindemiddelet, fungerer som 
en emulgator og lar de to ikke bland-bare væskene olje og vann blande 
seg! Tidligere har jeg hovedsakelig jobbet med akryl da den har gitt meg 
mulighet til å jobbe med tynne, transparente lag. Da tilsetter jeg mye 
vann i malingen, enten før jeg påfører den eller direkte på lerret-duken. 
Egg-tempera var en teknikk jeg valgte å ta i bruk i min utforskning etter 
mer bærekraftige måter å jobbe på. Jeg ville unngå plastikken. En viktig 
faktor for valget av nettopp egg-tempera, er at teknikken gir meg en del av 
de samme mulighetene i maleprosessen som med akryl. 

For noen år siden besøkte jeg en retrospektiv utstilling med Irma 
Salo Jægers malerier på Henie Onstad kunstsenter. Jæger (f.1928) er en 
finsk-norsk billedkunstneren som i dag er mest kjent for sine monumen-
tale malerier med sterke farger, ofte dominert av rødt, blått og gult der 
geometriske former deler fargene og skaper en slags orden på den store 
lerretsduken. Å fysisk få møte disse maleriene gjorde stort inntrykk på 
meg. Fargene! I de formatene! De vibrerte av liv og tiltalte meg langt ned i 
magen. Jeg merket meg at hun jobbet med egg-tempera på duk. Ettersom 
jeg på internett bare fant advarsler mot krakelering ved denne teknikken, 
mailet jeg henne like godt: 

Egg-tempera
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Egg-tempera teknikken ga meg en sterkere opplevelse av fargen, enn da 
jeg jobbet med akryl. I akryl-malingen er pigmentene pakket inn i plas-
tikk. Den ligger som en hinne rundt pigmentet og det oppstår en visuell 
distanse som jeg ikke var komfortabel med. Med egg som bindemiddel 
er pigmentet mer eksponert mot rommet og øyet, ettersom det der ikke 
ligger noe foran – overflaten oppleves nærmest som fløyel. 

I tillegg fikk jeg undersøke et nytt område. Jeg hadde ikke kjennskap 
til hvordan denne malingen reagerte i møte med duken og nysgjerrig- 
heten ble aktivert med mange spørsmål: Hva hender når jeg tilsetter mye 
vann og lar malingen flyte utover? Hvordan kan jeg få til tette flater? 
Hvor tykke lag kan jeg påføre? Hvorfor preller laget av når jeg legger et 
nytt oppå etc. Jeg kjente hvordan det å jobbe med en ny teknikk gjorde 
meg mer interessert i å faktisk forske på materialet enn jeg hadde vært 
tidligere. Og når jeg bytter ut akrylen, som jeg alltid har kjøpt på ferdige 
tuber, og nå arbeider med pigmenter og egg-løsning, oppstår en større 
nærhet til prosessen – mellom meg og malingen.
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Ja, når jeg står foran lerretsduken, kan det iblant oppleves som at jeg står 
foran en annen. Ikke et menneske – men likevel en fornemmelse av at det 
er noe jeg må møte med ydmykhet. Billedkuntneren Gerd Tinglum sa 
i en forelesning: «In her studio, the artist should shut up and listen, and 
respect what the work needs. The physical work is uncontrolled and sensual.» 
Selv om jeg ikke helt forsto hva dette faktisk innebærer (for hvordan i all 
verden kan den livløse lerretduken ha behov?), så gjenkjente jeg det hun 
sa. Eller kanskje det er mer rett å si at jeg merket en lengsel etter å trenge 
dypere inn i den tilnærmingen til atelie-praksisen.

Religionsfilosofen Martin Bubers (1878–1965) skiller mellom to 
måter å relatere til verden på: et «Jeg-Det»-forhold og et «Jeg-Du»-for-
hold. I sistnevnte trer mennesket ut av en tingliggjort verdensoppfatning, 
den går fra å møte seg selv og verden som objekt, til å møte alt som noe 
ureduserbart, et nærvær.2 Jeg tiltales sterkt av denne «Jeg-Du»-holdnin-
gen. Den kan overføres til så mye, for hva skjer med mitt forhold til kjøtt 
om jeg møter grisen som en Du? Og hva skjer med maleprosessen om jeg 
også møter lerretsduken som en Du? 

Er det å trekke det litt langt å si med den franske filosofen Emmanuel 
Lévinas (1906–1995) at mitt møte med duken er et møte med en annen? 
Han snakker om mennesket, jeg snakker om duken. Likevel er det noe 
her som kjennes veldig relevant, og viktig. Når jeg stilles ovenfor en annen 
enn meg selv, skjer et møte som, ifølge Lévinas, ikke skjer på like fot. Der 
det er den andres behov, ikke mine, som står i sentrum. Der er begge 
uerstattelige. Å gå inn i møte med en slik holdning gjør at jeg ikke forven-
ter gjengjeld, ikke er styrt av egne ønsker og et ansvar melder seg. Det er 
gjestfrihetens filosofi.3 

Å møte en annen
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Jeg blander en dempet, grønn farge til ett maleri som er dominert av et 
større umbra-rødt felt. Når jeg legger den på blir jeg slått av hvor deilig 
fargen er, og jeg ville se den på et større område. Jeg legger en duk med 
hvit gesso på gulvet, drar penselen raskt nedover duken – hiver på vann 
og med fortynneren fordeler jeg malingen utover. Når den er tørr lener jeg 
den opp mot veggen og betrakter. En glede fosser gjennom meg! Men noe 
mangler – med en mindre pensel legger jeg tykkere lag med denne mose-
grønne fargen, og tilfører noe av den umbra-røde.

Overgivelsen 
Eggtempera på linlerret, 120×190 cm
November 2020
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Å utøve oppmerksomt nærvær er sentralt i min kunstneriske praksis. 
Oppmerksomhet, eller attention, kommer fra det latinske ad + tendere: 
å strekke seg mot noe.4 Det oppspente lerretet med sin flate, sterke og 
fleksible overflate, med sine fire hjørner, hjelper meg å fokusere min opp-
merksomhet som så ofte flyr i alle retninger. Jeg ser. Følger med og vokter 
prosessen. Observerer og venter – eller er bare til stede. Det er som om 
jeg i maleriet finner en stillhet som spør etter min oppmerksomhet, og jeg 
kan svare – ved å lytte. Og om jeg faktisk lytter får jeg stadig erfare at jeg 
blir nødt til å legge til sides forutinntatte ideer. 

Jeg opplever i grunn maleprosessen ganske likt som bønn. Min 
tilnærming til bønn er påvirket av østkirkens tradisjon. De bruker ordet 
nepsis, som betyr avholdenhet og våkenhet – to indre holdninger som 
er en forutsetning for all bønn. Det handler om å tømme seg for tanker, 
følelser og forestillinger – ikke fortrenge, men akseptere og slippe –  for 
å være åpen og mottagelig for Gud.5 Bønnen behøver konsentrasjon og 
fordrer tilstedeværelse, og på samme tid – at jeg ikke forsøker for hardt. Å 
være konsentrert når jeg arbeider opplever jeg som høyst nødvendig. Hva 
dette innebærer spenner vidt, men en ganske konkret ting jeg iblant gjør 
er å sette mobilen min i fly-modus før jeg går inn i atelieret. Det er nesten 
skremmende hvor direkte dette påvirker konsentrasjonen min. 

I møte med den franske filosofen Simone Weil (1909–1943), utvides 
min forståelse av hva jeg her forsøker nærme meg. For henne handler opp-
merksomhet om å bremse tanken, å holde den i beredskap – avventende 
innfor det den står ovenfor. Dette foregår i det uartikulerte. På denne 
måten kan man holde kontakt med kunnskapen som ligger i kroppen og 

Oppmerksomhet & bønn
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som den enkelte situasjon krever.6 Hun mener fremfor alt at tanken må 
være tom og avventende, uten å søke noen ting, helt klar for å ta imot 
Sannheten. For Weil er Sannheten Gud – som man nærmer seg igjennom 
bønn. Og bønnen består av oppmerksomhet.7  

Mitt arbeid strekker seg mot mitt indre, men også utover til det kon-
krete og taktile. Jeg er opptatt av tilstedeværelse i egen kropp og tid. Det 
handler om lydhørhet, en følsomhet for nyanser, for det individuelle. Om 
denne oppmerksomheten skal være meningsfull så tenker jeg at grensen 
mellom kunsten og livet må viskes litt ut. Dette skjer i arbeidet med 
kunsten, men og med en oppmerksomhet på detaljer i det hverdagslige. 
Jeg trener opp blikket – og kan bruke dette følsomme øye overalt i alle 
sammenhenger. 

En søndag når jeg maler på et rødt felt, blir jeg tatt inn i et veldig lyst 
humør. Jeg føler meg sterk, selvsikker og veldig takknemlig. Og jeg er så 
fornøyd med den røde: fargen, teksturen, formen – den var det vakreste! 
Jeg føler til og med at den forener de andre formene med hverandre. Når 
jeg går fra atelieret om kvelden, fremstår omgivelsene klare og behagelige. 
Jeg går på kveldsmesse, og ordene mine fanger ikke opplevelsen – mennes-
kene fremstår så vakre, de er mennesker, men de smelter også inn i kirken, 
alt er farger og former. Jeg føler meg rolig og glad. 

Etter den opplevelsen ga noe jeg leste av kunstneren Jan Svenungsson 
fullstendig mening for meg: «...the great, wonderful promise of art is to 
experience life more richly, to see things more clearly, to feel sensation more 
intensively.»8 Og gjennom å øve oppmerksomheten, være våken og åpen, 
eller å se med lydhørhet og kjærlighet, som den britiske filosofen Irish 
Murdoch formulerer det – så tas jeg litt nærmere en opplevelse av dette 
promise of art. Litt nærmere å elske alt og alle. I hvert fall med små glimt. 
Og dette må vel være det Levinas kaller gjestfrihetens filosofi, for kjærlig-

hetens vesen er relasjonell. Jeg elsker ikke for min egen lykke, men for å 
kunne gi. Jeg gir meg selv til lerretduken, og selv om jeg ikke kan fokusere 
på betrakteren når jeg er i prosessen, så gir jeg også til den. Det ville være 
fantastisk om betrakteren kan kjenne seg elsket i møte med mine malerier. 
Denne fornemmelsen som er helt vesentlig for å selv kunne elske – og 
møte verden med et utvidet blikk.  

    *
 

 
Når jeg tenker meg om så opplever jeg ikke egentlig maleprosessen som 
bønn, den er bønn. Men hva betyr nå det? Det er som at jeg vet det er 
bønn, uten å helt klare fatte dybden i hva det innebærer. 

Bønn er noe jeg praktiserer helt konkret i ulike former: ved å lese 
bønner fra bibelen, sitte stille foran et ikon, gjøre korstegn fra hode til 
mage, skulder til skulder. Gå til messe hver fredag og søndag. Eller ved å 
gjenta Jesu navn på innpust og utpust – mens jeg går eller ligger i sengen. 
At arbeidet er bønn betyr ikke at jeg bevisst ber mens jeg maler. Men når 
jeg praktiserer disse konkrete bønne-formene gjennom dagens løp, så får 
bønnen – som i bunn og grunn handler om å gjøre seg tilgjengelig for 
Guds kjærlighet – trenge inn i alt jeg gjør. Byung-Chul Han, forfatteren av 
den nyutkomne boken «The disappearance of rituals», argumenterer for 
at ritualer åpner for en «vakker» håndtering av både mennesker og ting.9  
Her beveger han seg i samme bane som klosterfaren St.Benedikt som på 
500-tallet bygget sin kloster-regel rundt hva som kan oppstå når bønn og 
arbeid får bevege seg inn i hverandre. I mitt atelier innebærer ikke dette 
nødvendigvis å berøre materialene skånsomt og forsiktig. Når jeg lener 
meg fram og samler kreftene mine mot punktet der pallettkniven møter 
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duken og beveger den med en aggressiv bevegelse gjennom malingsfeltene 
– da anerkjenner jeg duken. Tar den på alvor. Og der opplever jeg selv å bli 
tatt på alvor. 

Noen ganger når jeg står foran lerret-duken kan jeg føle meg som en 
kriger på frontlinjen. Penslene er mine våpen og jeg vil ikke vise noen 
frykt. Jeg må holde hodet kaldt. Holde hodet klart. Holde alle tanker 
tilbake. Øynene mine omdannes til tynne linjer. En fot foran den andre 
– jeg er i en stødig posisjon. Plutselig, ut av ingenting, finner jeg meg selv 
langflat på det kalde gulvet, tvunget til å kapitulere.

Så når jeg sier at arbeidet er bønn betyr ikke det kun en ro-fylt  
væren. Jeg søker meg til maleriet for å samle meg, men jeg får samtidig der 
møte meg selv med alt jeg er. For bønnen rommer hele meg. Der blir jeg 
konfrontert med den jeg er. Og der blir jeg, paradoksalt nok, invitert til å 
slippe tak i meg selv og alle forestillinger. Dette kan kalles overgivelse. Det 
høres ut som man har gitt opp. Og i grunn handler det om nettopp det, 
om å falle. I maleprosessen er jeg søkende, med en tillit til at den som leter 
skal finne, og med en visshet om at det jeg finner er bortenfor ord.

 

Fra elven 
Blekkblyant på papir, 28×18 cm

September 2020
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Når du ikke lengere orker skal fuglesangen bære deg 
Eggtempera på bomullslerret,  140×180 cm
November 2019

 
Det er morgen og jeg lar lyset være slukket når jeg kommer til rommet jeg 
for øyeblikket arbeider i. Jeg setter meg på en stol og betrakter et maleri  
jeg har arbeidet med i flere måneder. Jeg vet at det ikke er ferdig, og 
opplever at frykten min holder prosessen igjen. En redsel for å ødelegge – 
problemet er bare at maleriet står der som et resultat av min valg vegring: 
vaklende, fylt av uforløst energi. Bli stille – ha tillit og tålmodighet.  
Ordene fyller meg, blir ett med pusten min, blir til et kors jeg klamrer 
meg fast i. Lyset er av, men helt mørkt er det ikke. Noe av korridorens 
lysrør-lys trenger inn, og jeg observerer hvordan tre diagonaler legger seg 
over maleriet. De må fanges! 

Jeg finner fram hyssing, fester den i toppen av blindrammen og drar 
en linje ned langs strekene som lyset etterlater seg. Deretter mørklegger 
jeg noen større felt med en transparent, mørk valør –  og jeg fylles av en 
skrekkblandet fryd. Skal jeg virkelig gjøre dette? Ødelegger jeg alt nå? 
I etterkant fascineres jeg av hva som hendte. Jeg føler virkelig det var et 
samarbeid mellom meg og noe utenfor min fatte-evne. Hvor min opp-
merksomme tilstedeværelse og utholdenhet i prosessen var avgjørende.

Blikket
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Når jeg står foran lerretduken kan jeg kjenne meg redd. Jeg er redd for å 
legge et strøk, redd for at strøket skal bli dårlig, redd for at det skal synes 
at jeg er redd for at det blir dårlig, at det skal synes at jeg tviler, at det skal 
fremstå halvhjertet, usikkert, blygt. Jeg er redd for å dekke til den hvite 
duken, redd for å ta en beslutning som vil sette andre muligheter til siden. 
Redd for å male over et felt som faktisk hadde blitt bra. Redd for å over-
arbeide og for å ikke tørre ta det steget videre som kanskje ville løftet det 
hele til et helt nytt nivå. 

Og jeg er usikker – ja, jeg er ganske redd – for at alt jeg skaper egentlig 
er bløff og tomhet. 

Men kan usikkerheten på samme tid være et sted å hvile og en tilstand 
som holder meg i bevegelse? Ridende på pendelen, uten å finne den gode 
balansen, men hele tiden søkende, med et håp om at skjønnheten eksiste-
rer. At den som leter faktisk skal finne. For usikkerheten er jo kunstnerens 
motor. Det er den som gjør meg levende. Den som driver meg til å grave 
og søke og fortsette. «Det evige usikre utfallet av enhver kunstnerisk hand-
ling, er i siste instans kanskje også kunstens ideelle tilstand.»10 Og – er ikke 
det motsatte av usikkerhet egentlig ganske skummelt? 

 
    *

 
Da jeg nokså nylig ble bevisst min idé om at svart skulle unngåes på 
paletten, begynte jeg langsomt å integrere fargen. Dette førte meg til det 
som skulle bli det første av flere svarte, eller mørke, malerier. 

 

Redsel & usikkerhet
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Med raske strøk brer jeg den uttynnet oljefargen utover duken – først 
med en liten pensel, snart med en bredere. Men jeg beveger ikke penselen 
ut i kantene – i over et år har jeg jobbet med en regel om å fylle duken, nå 
vil jeg forsøke det motsatte. Jeg jobber med lag på lag, men den hvite  
gessoen skinner stadig igjennom store deler av den svarte flaten. Under-
veis i arbeidet blir jeg oppmerksom på at jeg ikke våger å dekke helt til, og 
samtidig – det er som at den svarte fargen er ladet med en selvsikker ener-
gi. Ja, jeg opplever rett og slett å bli mer modig i maleprosessen. Jeg innser 
at i arbeidet med disse mørkere maleriene, så bygger jeg opp en slags evne 
til å, paradoksalt nok, stå tryggere i usikkerheten – i det jeg ikke forstår. 
Selvsikker, og samtidig ydmyk. Der kan tålmodigheten og tilliten få vokse, 
disse dydene jeg anser som helt avgjørende for den kunstneriske prosessen.

November – prosessbilde 
Olje på linlerret, 140×210 cm

November 2020



November 
Olje på linlerret, 140×210 cm

Mars 2021



Uten tittel I & II 
Olje på papir, 36×54 cm 
November 2020



Uten tittel I & II 
Olje på lerret, 24×30 cm 
November 2020



Uten tittel 
Eggtempera på linlerret 
140×210 cm
Januar 2021



Mars 2021 
Eggtempera på linlerret, 150×220 cm
Mars 2021
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Et portrett av min bestemor – på vei 
inn i glemselen

 
 
 
Jeg har malt et abstrakt portrett av min bestemor. Hun husker mindre og 
mindre, og kanskje er det derfor jeg ville male henne. Jeg brukte et foto-
grafi da jeg satt i gang, og titta på det innimellom, men fokuserte mest på 
maleriske avgjørelser som farge og komposisjon.

Underveis i prosessen stiller jeg meg mange spørsmål og observerer 
hendelsene: Hva gjør det med arbeidet å male etter et fotografi, og av 
en jeg kjenner så godt? Hun som sitter så nært og dypt i meg. Er det et 
portrett av min bestemor? Eller bare maling på en lerretsduk? Jeg velger 
farge ut fra hva jeg synes passer til komposisjonen, men også ut fra følelser. 
Ikke alle valg av farger er bevisste. Mye gult. Rødt. Grønt. Er det under-
bevisste valg? Mørket – som ikke er svart, men er fylt med blå, grønn og 
litt rød. Det røde – ble det aggressivt? Rødt symboliserer ofte kjærlighet. 
Fylde? Er det symbolikk som er viktig her? Eller noe som befinner seg på 
et annet nivå? Kommer jeg til å ta bort neseborene? Vil jeg ta dem bort, 
eller markere ansiktet tydeligere? Nå stikker de litt mye ut. Det er en ode 
til min bestemor som er her ennå. Jeg ønsker å bruke noe av min tid i 
atelieret på forholdet til henne. Men arbeidet er også min egen søken etter 
mitt kunstnerisk utrykk. 
 
     *

 
Det har alltid vært der, behovet for å pushe meg selv og ikke bli for kom-
fortabel. Jeg utsetter jeg meg stadig for prosesser som hjelper meg til å 
miste kontrollen og utforske ytterpunktene for det fysiske. Jeg søker dette 
i materialene, men ikke minst i meg selv. Og det var i denne ånden at jeg 
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bestemte jeg meg for å spenne ned fra blindrammen dette maleriet –  
portrettet av min bestemor. Jeg forestilte meg hvordan foldene som kom 
til å oppstå i nedspenningen ville skyte sprekker i malingen. Det var nem-
lig malt før jeg mailet med Jæger og forsto at jeg måtte tilsette olje i tem-
pera-blandingen. Det kjentes som et stort og dramatisk valg, men jeg ville 
spenne det ned. Og oi, så forløsende det var å våge. En stift etter en annen. 
Limet satt fast i kantene. Snart lå jeg med ryggen mot lerretsduken, mot 
gulvet, og strakk hendene og føttene så langt jeg klarte. Tærne mine stakk 
ut, og fingrene – utenfor! 

Jeg har lite erfaring med performance, men i dette tilfellet ble det et 
naturlig valg. Jeg sto fast i en kunstnerisk prosess med et maleri, og redse-
len jeg kjente trigget meg. 

 
Jeg kler meg i hvitt for å gå inn i en rolle. Jeg inviterer tre venner inn som 
publikum og observerer hvordan de får meg til å bli mer nærværende i 
kroppen min, og i møte med materialene. Forløpet er ikke bestemt, men 
oppstår i stunden. Jeg gransker lerretsduken, pakker meg selv inn i den, tar 
meg tid til å dvele, hvile, puste, føle – for så å brette den sammen. Den blir 
til et objekt: et triangulært og sammenfoldet maleri. Portrettet av min beste- 
mor har fått en ny form. Og jeg har fått helt nye erfaringer i min søken. 

Prosessen kjennes ikke avsluttet og jeg arbeider videre med maleriet. 
Huset til bestemor står tomt og jeg tar maleriet med på en reise over 
fjellet. Der kler jeg meg i hennes blå kjole, åpner foldene, brer maleriet 
utover gulvet, draperer det rundt lenestolen hennes, for så å sette meg selv 
i stolen oppå lerretet. Hvor jeg skal ta prosjektet videre vet jeg ikke nå. Jeg 
jobber ikke aktivt for å finne ut av det, men har tillit til at det vil vise seg.

Et portrett av min bestemor – på vei inn i glemselen 
Eggtempera på bomullslerret og tråd,  38×60 cm 

Septemper 2020



Stillbilder fra  
dokumentasjonsvideo 

September/oktober 2020
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Etter nedspenningen av dette maleriet, følger en periode hvor jeg arbeider 
mer tredimensjonalt. Det var som om jeg lenge bare hadde berørt en over-
flate, og plutselig brutt gjennom. 

I ett av disse arbeidene er egentlig utgangspunktet at jeg vil utfordre meg 
på å redusere paletten og formspråket ved å kun bruke to farger, og male 
etter en form fra et mindre maleri. Jeg maler på et gammelt bomullslaken 
og når malingen tørker så krøller materiale seg sammen. Jeg blir opprørt, 
og reagerer med å spenne av et hjørne, strekker det ut og stifter det fast 
på veggen – maleri og vegg føyes sammen. Men jeg forstår samtidig at 
jeg behøver å samarbeide med hva som har oppstått. Jeg limer tørkepapir 
på duken, det danner små folder. På enkelte områder syr jeg de sammen. 
Mens jeg følger en zoom-forelesning om kunstneren Magdalena Abaka-
nowicz, som ble født i Polen like før andre verdenskrig brøt ut, begynner 
det å krible i meg. Jeg opplever at skulpturene hennes er som beholdere 
av en kraft som bare kan finnes hos den som har vært i kontakt med den 
ytterste smerte. Jeg fylles av en ærefrykt og kjenner på min egen tilkort-
kommenhet. Fylles samtidig av en glede over å se hva som faktisk er mulig. 
For den som står ikke mister motet. For den som fortsetter. Med ett har 
jeg spent ned hele maleriet, og ivrig samler jeg stoffet i folder, og fører nål 
og tråd inn og ut.  
 

I det tredimensjonale
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Hud tråd papir 
Mixed media, 150×100×80 cm

November 2020
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I et annet arbeid teiper jeg et ubehandlet bomullslaken til gulvet, og lar 
de neste timene kun handle om kullet som fyller lakenets porer. Deretter 
tar jeg det med ut og lar det ligge i regnværet over natten. Neste morgen 
henter jeg både det og en stor stein inn, legger lakenet over steinen og 
skraverer med kullet. Videre utforsker jeg ulike måter å installere arbeidet. 
Jeg undersøker nå yttergrensene for det fysiske helt konkret – hvor stramt 
kan jeg strekke tekstilen før den revner? Og hvor mye vekt kan den tåle?

Uten tittel 
Mixed media, 120×240×50 cm
November 2020
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Jeg jobber intuitivt, sier jeg ofte, men bærer på en ambivalens til begrepet. 
Det er vagt, og samtidig så dekkende. Intuisjon kommer fra det latinske 
ordet intueri som betyr å skue, å se inn i, betrakte, vurdere, granske.11 Når 
jeg snakker om intuisjon handler det om å ha kontakt med den forsiktige 
stemmen i meg som vet hva den liker og ikke. Det er en øvelse i å åpne 
sansene, å lytte, se og kjenne. Jeg overfører disse observasjonene og pre-
feransene til arbeidet. Det handler om at jeg befinner meg i, eller setter 
meg inn i, en posisjon av ikke-vitende. Om å la hånden utføre en gest uten 
at mine tanker allerede har reflektert over kommende handling. Jeg tar i 
bruk kroppens tause kunnskap. Det er en følelse, det lille vibrerende som 
jeg fornemmer.

Filosofen Jonna Bornemark mener at vi ofte glemmer at livene våre 
utspiller seg mellom uendelig mange horisonter. At vi lever i en tid der vi 
enten vet eller så vet vi ikke. Evnen til å kjenne følelsene – intuisjonen – 
kvitter vi oss med i samtiden, mens kunnskap settes i førersete. I stedet for 
å stå i et både og. Hun bruker begrepene Intellectus og Ratio. Intellectus 
er menneskets evne til å stå i relasjon til horisonter av ikke-vitende, å der 
fange opp hva som er viktig av eksistensielle spørsmål. Men også i det 
nære: hva er stemningen her? hva er viktig i møte med denne situasjonen 
akkurat nå? Intellectus bryter ned hva som er viktig til et ratio – som 
organiserer og kalkulerer. Det er to ulike evner og de er helt avhengige av 
hverandre. Problemet, sier Bornemark, er at vi har bygd en mur mellom 
ratio og intellectus.

I atelieret arbeider jeg med å bryte ned disse murene. Når jeg forsøker 
å gjøre meg åpen og tom, så er ikke det i forakt for tankene. Jeg elsker å 

Om kroppens kunnskap
kunne analysere og reflektere, og tanker og kropp er verken noe som bør 
eller kan skilles. Samtidig – når jeg står foran lerretsduken opplever jeg at 
tankene setter sperrer. Jeg vil ha tillit til at kroppen vet. Og det kroppen 
ikke vet, det skal den få undersøke. Den skal få stille alle spørsmål, uten å 
fokusere på å finne svar.

Dette er en prosess både i min kunstneriske praksis og i min trosprak-
sis, hvor jeg erfarer at kroppen liksom glemmes i den vestlige kirken. Reli-
gionshistorikeren Samuel Rubenson skriver at en dualistisk tankegang har 
fått dominere gjennom kristendommens historie. Man har interessert seg 
mer om hva mennesket tror, enn hva hun erfarer. Ettersom vi har tenkt at 
troen sitter i noe man holder for sant, er det tanken, og ikke kroppen, man 
har fokusert på. Rubenson løfter fram barnet som en hjelp til å gå inn i 
denne kroppslige troen, og vrir utrykket jeg tenker, altså er jeg til jeg er født, 
altså er jeg. Og i dette perspektivet, mener han, eksisterer bevegelsen: vi er 
ikke til, vi blir til, vi formes, vokser og modnes og ettersom vi er kropp har 
vi også tid og dermed forandringsmuligheter. Det innebærer og å romme 
en iboende lengsel etter å være mer enn hun noensinne kan bli.12

Når jeg står foran lerretsduken handler det om nettop dette – the state 
of becoming. Hvor alt er aktivt og alt kan forandre seg. Bevegelsen pågår i 
det immaterielle, inni meg, men også i det materielle, i hvert enkelt maleri. 
Og som et blivende menneske rommer jeg også en lengsel etter å skape 
mer enn jeg noensinne kan skape. En ganske smertefylt erfaring når jeg 
kommer i nærheten av den. Men igjen får jeg slippe tak i forestillingene,  
og la naturkreftene i mitt indre arbeide på akkord med verden utenfor. 
Dette som skjer i pilegrimsvandringen. Og i den kunstneriske prosessen. 
Med samtidsfilosofen Gilles Deleuze sine ord: «Sensory becoming is other-
ness caught in a matter of expression.»13
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Å være en pilgrim er å være en fremmed, sa en mann jeg haiket med til  
Osterøy, da jeg fortalte han at jeg i fjor på denne tiden vandret til Assisi. 
Jeg tok meg i å, på sett og vis, igjen være på pilegrimsvandring. Jeg skulle  
tilbringe noen dager alene på en hytte – denne gangen med lerret og 
oljetuber i sekken. Men jeg er ikke bare en pilegrim når jeg har pakket 
sekken og begitt meg ut. Det er mer en livsholdning. 

Å være en pilgrim er å se seg selv som en fremmed – og sin neste, og 
skogen, trærne, fuglene, fluene, steinene, penslene og lerretsduken. Dette 
blikket kan skape frykt og isolasjon, men nettopp i erkjennelsen av at 
fremmedheten også eksisterer i meg, inviteres jeg til å bli mer overbærende 
og tålmodig. Mild. Nysgjerrig. Erkjennelsen er undring over livets gåte, 
skrev Albert Schweitzer på begynnelsen av 1900-tallet – det er en ærefrykt 
for livet i dets uendelige, stadig nye former.14

Dette er et mysterium. Og mysteriet er ikke noe som skal løses, men 
trenges inn i.



Osterøy I & II 
Olje på lerret, 24×30 cm
September 2020
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Ta av skoene, du står på hellig grunn. Ordene fyller meg som et ekko når 
jeg brer ut tøystykket som er sydd sammen av bestemors gamle laken, over 
mosen og blåbærlyngen. Jeg tar av skoene, legger meg ned på det hvite 
tøystykket, ruller rundt, pakker meg inn, lager en hule. Jeg tenker over alle 
måter kroppen faktisk kan bevege seg på, og på hvordan vi ofte beveger 
oss, og fylles av et sinne. Mot bygningene, konstruksjonene – alt det som 
har så mye makt og påvirkning på hvordan vi rører oss. Jeg knyter tekstilen 
rundt en stamme, og en morken gren. Jeg holder rundt treet, takker og går 
hjem.

Ta av skoene, du står på hellig grunn. Ordene fylles meg igjen da jeg i 
slutten av september kommer tilbake for å se hvordan det står til med dette 
arbeidet i skogen. Det tar litt tid før jeg finner det igjen, jeg husker stien 
jeg gikk på, og sånn omtrent hvor jeg hadde tatt av fra stien, men jeg får 
rote litt rundt før – å, der, ah! Jeg tar av skoene. Planen er å ta med duken 
tilbake til atelieret, og fortsette å jobbe på den der. Umiddelbart forstår jeg 
at det ikke skal hende nå.

Omtrent en gang i måneden besøker jeg dette arbeidet. Stort sett 
mindre emosjonelt, men alltid med en slags ærefrykt. En gang står en 
mann og plukker mose rett ved. Jeg sier at jeg bare skal ta noen bilder av 
arbeidet mitt. Eller… det føltes rart å kalle det mitt. Jeg retter på meg selv 
og sier skogens arbeid, og føler meg som en raring. Er det kunst, spør han. 
Ja, svarer jeg.

Å inngå i et skaperverk som  
allerede eksisterer

I skogen 
Fotografi
Oktober 2020
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På kjøkkenbordet mitt står en vase med tre tulipaner. Kronbladene er tømt 
for veske og har trukket seg sammen. Noen ligger flate langs marmor- 
benken, mens andre ser ut til å ha frosset i bevegelsen nedover, eller oppover. 
Bladene har en blek grønn-gul farge og tvinner seg ned langs glass-vasen. 
Jeg blir ikke lei av å betrakte denne formasjonen. Den er enormt vakker. 
Tulipanene er tømt for liv, så hvordan kan de likevel framstå så kraftfulle? 
 
 
«En gang i klassisk tid ble skjønnhet bestemt som «pulvhritudo vaga»», 
skriver Stian Grøgaard i forordet til Det vage objektet. Vag betyr opprin-
nelig noe flakkende «som har vist seg nyttig for en moderne oppfatning av 
skjønnhet».15 Og han legger til at dette peker på problemet med å avgrense 
og bestemme hva skjønnhet er. Jeg skal ikke her begi meg ut på å definere 
skjønnhet, men fristes likevel til å komme med noen betraktninger og 
påstander om dette vage. 

For når jeg står foran mine abstrakte malerier konfronteres jeg stadig 
med spørsmålet om skjønnhet. Det er så deilig å se farger og former 
smelte inn i en harmonisk enhet. Men iblant kjennes det for behagelig, og 
jeg er livredd for å bare lage pynt – kitsch. Selv om teori-professor Steven 
Dixon påsto at kitsch ikke lenger eksisterer. Arve Rød skriver at enhver 
maler som begir seg ut i det abstrakte, kan ikke unngå å ta innover seg 
problemstillingen at «det abstrakte maleriets nærgående fetter for alltid vil 
være dekoren og den renspikkede pynt.»16 Og jeg kjenner på nettopp det, 
samtidig opplever jeg ikke at den figurative kunsten med et tydelig bud-
skap kommer bedre unna. Jeg tror på det abstrakte maleriet. Jeg tror på 

Det skjønne, det gode og det sanne
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skjønnheten. Skjønnhet er ikke tomhet. Som med det gylne snitt oppstår 
skjønnheten i et spenningsfelt mellom kontraster, mellom harmoni og 
dissonans. Kontraster som danner dynamikk – der to sterke krefter bryter 
mot hverandre. Den rommer hele livet, også mørket. Verden trenger 
skjønnhet – fordi vi er sansende mennesker. Jeg vil at maleriene mine skal 
vekke våre slumrende sanser til liv. Når det er sagt så leter jeg ikke først 
og fremst etter skjønnhet når jeg maler, men etter en kraft, etter vitalitet. 
Etter en stille vibrasjon – den enkle sensasjonen, som Deleuze formulerer 
det: «but it is already durable or compound because it raises and falls,  
implies a constitutive difference of level, follows an invisible thread that is 
more nervous than cerebral.»17

Når jeg ser på kunst tiltrekkes jeg ofte mot kraften i det stille, det 
subtile. Dette jeg finner i Giorgio Morandi sine stilleben, i Paul Cezanne 
sine landskap, i Andreas Erikssons rytmiske komposisjoner som nærmest 
befinner seg i en tilstand mellom maleri og natur. Hos Sergej Jensens, som 
har en unik evne til å se og framheve spor, som for mange ville blitt sett på 
som feil. Og i gregoriansk og russisk-ortodoks korsang. Jeg tiltales også av 
bråket. Av Francis Bacons forvrengte portretter. Av Joan Mitchells spon-
tane og kaotiske malerier. Post-rock bandet Leonovs komplekse lydbilde 
og Swans suggererende vokal hjelper meg inn i en kroppslig tilstedeværelse 
i maleprosessen. Og jeg elsker å bruke tid i skogen, den som er både brutal 
og så skjør. 

Kom i hu 
Eggtempera på MDF,  24×30 cm

Januar 2021



Francis Bacon  
Three Studies of George Dyer 21 
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Gregor den store, som var pave fra 590 til sin død i 604, beskriver en 
sjelelig uro som kan komme over et menneske når hun konfronteres med 
det vakre. Mennesket minnes der sin brustne natur, mener han, hun min-
nes den fullkommelighet hun en gang eide fellesskap med. Det er minne 
og aning. Vi minnes det tapte eden, men aner samtidig paradiset. Vi er 
drevet ut fra eden, pilegrimer i en brusten verden.18 Jeg tenker at det må 
være ganske individuelt hva dette vakre som vekker en slik sjelelig uro er, 
ut fra hva den enkelte bærer av erfaringer – og at det spenner vidt, at det 
også kan være det mest groteske og ubehagelige. Men om noe generelt kan 
sies, så tenker jeg at det må befinne seg i dette spennet mellom harmoni og 
dissonans. 

Det er forfatteren og teologen John Sjögren som forteller meg om 
Gregors ideer, i en forelesning han kaller Skjønnhetens sakrament. Han 
begynner hos Platon som mente at all skjønnhet vi ser her på jorden er et 
vagt speilbilde av ideen om absolutt skjønnhet. Den kristne tenkningen 
knytter seg til denne tankegangen, mener han, men det oppstår en spen-
ning ettersom det skjønne også er noe forkroppsliget og fysisk i verden. 
Gud skapte jo verden, og han så at det var godt. I tillegg lot han seg selv bli 
menneske. Så skjønnhet må få fysisk form.19 

Videre løfter Sjögren fram Hans urs von Balthasar, som regnes å være 
en av de viktigste teologene i det 20.århundre. Balthasar mener vi må be-
gynne med det skjønne, for å kunne bli tatt videre til det gode og til slutt 
det sanne. Skjønnhet er først og fremst en form som vi ser, før vi oppfatter 
noe som godt eller sant. Forundret innfor formen, føres vi nærmere til det 
innholdet som formen, på et mystisk vis, både åpenbarer og lar bli skjult. 
Samtidig kan disse tre transcendentene, skjønnhet, godhet og sannhet, 
ikke skilles, påpeker Balthasar – de utfyller hverandre. Formen er inn-
holdet. Men innholdet begrenses gjennom materien, og noe skjules. Og 
nettopp derfor, mener Balthasar, blir det vakre noe utømmelig for oss.20  

For noen år sto jeg i en bokhandel og bladde i en diktsamling av Thomas 
Tranströmer da selgeren påpekte at denne dikteren hadde beholdt evnen 
til å undres helt til livets slutt. Jeg kjøpte boka. For undringen må jo være 
livets viktigste verktøy. Det er den som gjør oss våkne og sensitive. Den 
som gjør oss til kreative mennesker – til forskere, til kunstnere. Det er den 
som gjør at vi elsker det vi ser.
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Jeg sitter i niende etasje på et hotell i Bergen sentrum og hviler øynene på 
bilene som suser forbi. I to dager har jeg fått sitte her ved skrivebordet på 
rom 941. Fordi jeg ikke orket tanken på å bære et maleri jeg hadde stilt ut 
på studentgalleriet tilbake til skolen. Maleriene mine blir til seilduker i 
denne vestlandsvinden. Så jeg sendte mail til restauranter og hoteller med 
potensiell veggplass, kanskje noen ville låne maleriet. Raskt fikk jeg svar 
fra ett hotell fem minutter gange fra galleriet – for en fryd! Noen dager 
senere svarer et annet hotell. «Hm, nå er det utlånt, men hva tenker dere 
om dette». Så la jeg til: «og hva tror dere om et byttelån?». Jo, jeg skulle 
absolutt få låne et rom. Jeg er livredd for å lage pynt, samtidig så er jeg 
kanskje ikke egentlig så redd for det lenger. Jeg har vært redd for å komme 
inn i et spor der jeg lager malerier ut fra hva jeg tror folk liker – og den 
uroen gjør jeg klokt i å holde kontakt med. Men så er det ganske fint, og 
praktisk, at maleriene mine er ønsket på offentlige plasser. At de kan få seg 
noen lufteturer og bli eksponert for større deler av verden enn mitt lille 
atelier. I dagmorges ble jeg stoppet av hun som vasket gulvet. Maleriet ditt 
tar meg hjem til Portugal, fortalte hun. Vil du fortelle hva du har tenkt, la 
hun til. Jeg forklarte at det handlet mer om å uttrykke meg enn å si noe 
spesifikt, men ikke for at du skal se meg i maleriene, påpekte jeg. Jeg håper 
heller de kan være åpne, så den som ser maleriet selv kan få plass. 

Å bo på hotell er alt annet enn hverdag for en fattig kunststudent, 
men nå gleder jeg meg til å trekke hjemover. Til å igjen være omgitt av 
mine egne ting – materialiseringen av min sjel. 

Bergen, 26. mars 2021

Etterord





Takk så veldig, Thomas Pihl, for din enormt 
støttende, omsorgsfulle veiledning. For din 
tålmodighet. For ditt helhjertede engasjement. 
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