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Vardande vid målarduken

Om längtan efter att bli mer och tillit till att kroppen vet.

av gunhild sannes l arsen

ag arbetar intuitivt, säger jag ofta, men 
bär på en ambivalens inför uttrycket. Det är 
vagt, och på samma gång adekvat. Intuition 
kommer av det latinska ordet intueri, som be-
tyder att skåda, att se in i, betrakta, värdera, 

granska. När jag talar om intuition handlar det om 
att ha kontakt med den varsamma stämman inom 
mig, som vet vad den tycker om och inte. Det är en 
övning i att öppna sinnena, att lyssna, se och känna. 

Det här är observationer och preferenser som jag 
för över till arbetet. Det innebär att jag befinner mig 
i, eller försätter mig i, en position av icke-vetande. 
Låter handen utföra en gest utan att mina tankar i 
förväg har reflekterat över vad som ska komma. Jag 
använder mig av kroppens tysta kunskap. Det är en 
känsla, förnimmelsen av en vibrerande rörelse.

Filosofen Jonna Bornemark menar att vi ofta 

glömmer att våra liv utspelar sig mellan oändligt 
många horisonter. Vi lever i en tid där vi antingen 
vet eller inte vet. Förmågan att lyssna till våra känslor 

– intuitionen – lämnar vi därhän, kunskap däremot 
hamnar i förarsätet. I stället för att vi placerar oss 
i både och. Hon använder begreppen intellectus och 
ratio för att ge uttryck åt detta. Intellectus är män-
niskans förmåga att stå i relation till horisonter av 
icke-vetande, och där kunna fånga upp viktiga exis-
tentiella frågor. Men detsamma gäller i det nära: Vad 
är det för stämning här? Vad är viktigt i mötet med 
just den här situationen? Intellectus bryter ned det 
väsentliga till ett ratio, som kalkylerar och organise-
rar. Det rör sig om två olika förmågor, och de är helt 
beroende av varandra. Problemet, menar Bornemark, 
är att vi har byggt en mur mellan ratio och intellectus.

I ateljén arbetar jag med att bryta ned dessa murar. 

J
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När jag försöker göra mig öppen och tom är det inte 
av förakt för tankarna. Jag älskar att kunna analy-
sera och reflektera. Tankar och kropp varken bör el-
ler kan skiljas åt. Och samtidigt: när jag står framför 
målarduken upplever jag hur tankarna sätter gränser. 
Jag vill ha tillit till att kroppen vet. Och det kroppen 
inte vet, det ska den få undersöka. Den ska få ställa 
alla frågor utan att fokusera på att finna svar.

et här är  en process, såväl i min konst-
närliga process som i min trospraktik, 
där jag upplever hur kroppen glömts 
bort i den västliga kyrkan. Kyrkohis-
torikern Samuel Rubenson beskriver 

hur en dualistisk tankegång har dominerat genom 
kristendomens historia. Man har intresserat sig mer 
för vad människan tror än för vad hon erfar. Efter-
som vi har tänkt oss att tron består i något man håller 
för sant, är det tanken och inte kroppen som ställts 
i centrum. Rubenson visar hur barnet kan hjälpa oss 
att gå in i den kroppsliga tron. Han vänder på ut-
trycket Jag tänker, därför är jag till Jag är född, därför 
är jag. Och i det perspektivet, menar han, uppstår 
rörelsen: vi är inte till, vi blir till. Vi formas, växer 
och mognar, och eftersom vi är kropp har vi också 
tid och därmed möjlighet att förändras. Det innebär 
att människan bär på en inneboende längtan efter 
att vara mer än hon någonsin kan bli.

När jag står framför målarduken handlar det om 
just detta – the state of becoming. Där allt är aktivt och 
allt kan förändras. Rörelsen pågår i det immateriella, 
inom mig, men också i det materiella, i varje mål-

ning. Och som en människa i vardande rymmer jag 
också en längtan efter att skapa mer än jag någonsin 
kan skapa. En erfarenhet som blir ganska smärtsam 
när jag närmar mig den. Men på nytt får jag släppa 
taget om föreställningarna och låta naturkrafterna 
i mitt inre arbeta i samklang med världen utanför. 

”Och det kroppen 
inte vet, det ska 

den få undersöka.”D
Det som sker under en pilgrimsvandring. Och i den 
konstnärliga processen. Med samtidsfilosofen Gilles 
Deleuzes ord: Sensory becoming is otherness caught in 
a matter of expression.

att vara en pilgrim är att vara en främling, sa en 
man jag liftade med till Osterøy när jag berättade att 
jag förra året vid den här tiden vandrade till Assisi. 
Nu var jag ute på en ny pilgrimsvandring, och skulle 
tillbringa några dagar ensam i en stuga – den här 
gången med målarduk och oljefärger i rycksäcken. 
Men pilgrim är jag inte bara när jag packat ryggsäck-
en och begett mig ut. Det är mer som en livshållning 
för mig.
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Att vara en pilgrim är att se sig själv som en främ-
ling – liksom sin nästa och träden, fåglarna, flugorna, 
stenarna, penseln och målarduken. Den blicken kan 
skapa fruktan och isolering, men i erkännandet av 
att främlingskapet också finns inom mig inbjuds jag 
att bli mer överseende och tålmodig. Mild. Nyfiken. 

Det erkännandet är förundran över livets gåta, 
skrev Albert Schweitzer i början av 1900-talet, det 
är vördnad för livet i dess oändliga och ständigt nya 
former.

Äggtempera på linneduk, 120 x 190 cm

Det är ett mysterium. Och mysteriet är inget som 
ska lösas, men trängas in i.

gunhild sannes larsen  är verksam som konstnär 
och har en masterexamen i fri konst från universitetet i 
Bergen. Hon tillhör Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-
Säby och har levt som husfolk på Nya Slottet. Texten är 
hämtad från hennes masteruppsats med titeln Overgi-
velsen.
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