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Linjer 

Eva Rosengren 

 

Min förhoppning var från början att kunna finna en nygammal väg till mina egna tankar och mitt eget 
konstnärliga skapande, mitt eget uttryck. Jag ville använda mig av min bakgrund och mina erfarenheter av 
att närsynt gå in i andra konstnärskap för att leta efter något odefinierat som i bästa fall kunde bli en 
plattform att stå stadigt på, en bas som måste kännas i kroppen. Jag ville hitta en arbetsform, en 
startpunkt som var en början. En metod mer än ett avgränsat skeende  

 

Genom att använda min bakgrund som utgångspunkt försöker jag hitta spår, tankar och 

undangömda minnen vilka fungerar som bränsle för mitt konstnärliga arbete. Jag har 

tidigare saknat en stabil botten att stå på. Genom skrivprocessen finner jag nya vägar till 

de inre rummen. Skrivandet fungerar som ett ocensurerat flöde utan struktur, ur vilket 

olika tankar dyker upp. Dessa tankar bildar därefter grunden för det konstnärliga 

byggnadsarbetet och en ny plattform byggs så sakteliga upp. På samma sätt fungerar det 

praktiska utförandet, i själva aktiviteten uppstår ett flöde där det ena leder vidare till det 

andra. Det odefinierade har så småningom börjat formas och sätter igång en flod av 

tankar som  flyter upp mot ytan.  
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NÅGRA AXPLOCK FRÅN PROCESSEN 

 

Skolan  

På den tiden när jag målade, det var en utsatt tid i en ung förvirring. Efter en havererad 
kärlekshistoria som lämnade mig ännu mer utsatt i världen var målandet en tillflyktsort.  

Jag hade sökt måleri på en konsthögskola men var ännu inte mogen för en så avancerad 
nivå. I ansökan ingick en veckas prövoperiod med olika måleriuppgifter vilka för mig var 
helt okända. Det var första gången jag använde oljefärger. Spannet mellan uppgiften och 
min egen uppfattning av situationen visade sig vara alltför stort, men efteråt hade jag 
ändå gjorde det! Efter denna erfarenhet var förskolan i Stockholm ett bättre steg.  

En gång när jag modellerade och hade ett samtal med min lärare antydde jag att om jag 
gjorde något mer, la till eller tog ifrån skulle resultatet bli alltför tydligt, för mycket, 
överarbetat. Jag skulle bara förstöra det som var levande. Det är så lätt att döda det som 
fått liv, det som blivit till. Min lärare sa uppmuntrande: inte du, nej inte. I det svaret 
rymdes en tillit, ett förtroende som på något konstigt sätt fortfarande finns kvar mellan 
oss, min lärare, kollega och mig själv. Vi känner egentligen inte varandra och träffas 
aldrig men förtroendet finns fortfarande. All utveckling bygger på förtroende.  

 Efter hand, i arbetet uppstod ett allvar i själva målandet, det fanns ett arbete att göra. Ett 
arbete som behövde göras helt enkelt. Det fanns en tråd att börja dra i. En uppgift i själva 
måleriet som stod utanför allt vad stil, tid och sociala frågor handlar om. Jag hittade så 
småningom en riktning, det fanns ett arbete som kunde sträcka sig framåt i tiden. Skönt, 
något att hålla sig till och samtidigt få uttrycka det som kändes både möjligt och som ett 
måste.  

På skolan fanns en lärare, en mycket sträng sådan som var välkänd i alla 
konstskolesammanhang. Hans ord var lag. En dag i mina försök smög han fram bakom 
mig och sa: Du är väl en sån där som gillar Scherfbeck? Förstummad kunde jag inte 
annat än att medge att det fanns ett visst intresse från min sida. Jaha, den dekorativa 
dyngan kunde ju inte betyda annat än total oförståelse och känsla för måleri. Dessa få ord 
blev helt plötsligt väldigt betydelsefulla, det som varit ett ganska förstrött intresse blev 
något fult och dessutom mycket stort. Att gilla Helens Scherfbecks måleri blev ett tecken 
på den totala Dekadensen.  Jag kände så väl till denna dräpande kritik då det var något 
jag kände väl till från uppväxten. Den vanliga reaktionen från min sida var som vanligt 
reträtt. Jaha, det var väl så om ni säger så, bara att erkänna. För min del, vilket jag först 
nu börjat inse, är att mitt intresse för måleri slogs i spillror. Kanske hade det med 
Scherfbeck att göra, kanske inte. Det berörde i vilket fall min bräckliga självkänsla och 
förmågan att själv våga se .  
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När jag nu kommit dessa tankar på spåren så skulle jag så gärna vilja prova på att erkänna små steg av 
lust och uttrycka dessa vidare i ord. Kanske färgen och måleriet så småningom kan ta vid, men i första 
hand att med ordens hjälp försöka hitta några spår, följa lusten, följa eller betvinga motståndet. Trådar. 
något att dra i, nysta. Det monotona arbetet som i sin upprepning och förskjutning får något nytt att 
uppstå, det skeva. 

”Art is an essence, a center. I am interested in solving an unknown factor of art and an unknown factor of 
life. My life and art have not been separated. They have been together.” (Eva Hesse by Lucy Lippard, 
1992) 
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Den lilla linjen 

Så svårt det är att hitta till den. Så lätt det är att falla åt sidan, omkull, vid sidan av. Det är en ständig 
balansakt . Den vill bara inte stanna kvar.  Det där sega ljussamlandet som lika snabbt släpper ifrån sig 
all stabilitet.  Linjen vill bli självlysande.  

Så fort jag hittar minsta möjliga anledning smiter jag åt ett annat håll. För att kunna 
balansera krävs träning och träning. Träningsresultat är en färskvara. En cirkusartist 
växer in i sitt yrke med disciplinen och vanan till ansträngning som en naturlig ingrediens 
En ansträngning som är intränad och där avstängning istället blir en fråga om 
överlevnad.  

Att stänga av för att inte behöva vara synlig, inte behöva vara med. I balansen krävs 
koncentration, inte snegla åt sidan, tänka på vad andra vill, vad andra gör. I 
koncentrationen ingår att befinna sig i rampljuset.  

Kunde koncentrationen hållas i nerven genom träning som en dansare, som en dansös 
håller sig i form. Sträva efter ett uttryck och vilja vara någon eller är det att hamna vid 
sidan om?  

Att rita, rita dra sitt streck hålls linjen skarp. Genom handens upprepande rörelse uppstår 
känslan i de små förskjutningarna och uttrycket blir tydligt. 

Genom att teckna kroki? Nej det blir för mycket av modellens personliga karaktär igen. 
Vem är detta? I vilken roll agerar den här människan? Vilken roll intar personen i 
förhållande till andra.  

Den automatiska rörelsen eller den tekniska handskriften, hur mycket går att tolka från 
handens tecknande utseende? Finns det något i koncentrationen återkopplat till det som 
man måste komma ifrån för att se? 

Är det glömda det som blir synligt när koncentrationen når en punkt utestängande allt 
annat. Är det svårigheten till orgasm, att arbeta sig upp till extas, att släppa taget. 

Nedskrivet blir allt synligt på ett obarmhärtigt tydligt sätt. Just så där, just så enkelt, som 
en klyscha. Jag måste ju, visst. Jag visste ju, visst, inget nytt under solen, och allt nytt.  

Att inte börja, att inte ha börjat. Just för att det är så enkelt för att det är så enkelt och 
får vara det. Genom att skriva linjen uppstår ett annat språk i ett annat tonläge. Finska, 
lägre, längre, kantigare i formen, klarare och samtidigt oförståeligt i sin dechiffrerande 
uppbyggnad.  

Linjen, hålla sig på linjen, få koncentrera sig på en linje.  
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På gränsen 

Att kliva över, ta ett steg till, våga vara lite tydligare och lite tråkigare och riskera att det 
inte blir något. Att inte vara duktig och att inte kunna visa upp något. 

Socker och skrivande en direkt behovtillfredställelse. Absolut inget härbärgerande, ingen 
tilltro till att det som ska komma att rymma något gott. Förr eller senare slås det i varje 
fall undan. Man bara faller pladask och blir så Jävla ilsken, blir arg på fel saker. I tennisen 
fattas kraft att slå med hela kroppen istället för att bara använda armarna.  

Idag kan jag tänka på att jag kanske inte är så kaxig och stark och stursk och manlig som 
jag tror. Kanske kunde jag bejaka mina kvinnliga, mer sköra sidor. Kanske kunde jag få 
vara just skör utan att vara mesig och tycka synd om. Kanske kunde jag få vara den som 
inte fixar. Egentligen kunde jag få vara som jag är. Inte som jag tror att jag är. Alltså 
revidera självbilden, mer konkret och berättande.       

Kampen om att hålla sig över ytan, vara med på tåget, kämpa, formar texten. Tanken kretsar och kretsar 
kring att inte fly undan 

Som en presentation av streck, Cy Twombly igen, varför dyker han upp hela tiden? 

Vad är det som är så gripande med hans konstnärsskap, gripande och berörande?  
Någonting handlar om ordning i kaos, eller kaos och ordning på samma gång. Oskiljbara 
men ändå så tydligt urskiljbara inför varandra. Något av en skönhet som uppstår i det 
oformade och oformulerade. En skönhet som fångas genom en tränad uppmärksamhet 
fångad i flykten. 

 
 

 
 

 
 
 



 6 

Ett inre fysiskt rum 

Ett fysiskt rum- ett inre rum att vara varsam om. 
Blanda inte in andras uttryck och andras konst, 
skaffa tid för det varsamma rummet. Det egna utan inblandning 
Lås om dig 
Släpp inte in något som tränger på som verkar så viljande 
Som verkar så uppmuntrande 
Stå kvar i smutsen, stå kvar, lås in 
Låt kolet röra sig fram och tillbaka självständigt 
Hur kommer det sig att kolet och linjen vågar vara sig själv medan orden springer iväg. 
Gör mig rädd för att avslöjas, varför är linjen mycket enklare? En tecknings kraft kunde 
lika gärna vara sprängstoff för den som inte vill avslöjas. Tänker på en konstnärs hela liv, 
all denna uppmärksamhet, stjärnstatus, och sedan ensamheten och arbetet i ateljén. Ett 
starkt fysiskt krävande tankearbete att värna sitt eget territorium, sitt eget inre rum. 
 

 

Ihoptorkar  

Med rörelsen inifrån och ut med det egna skrivandet längst in och överblicken, 
reflektionen längre ut med tänkandet som ovanför kretsande blir skrivandet genast 
kravfyllt och komplicerat. Kan hända är det själva kravet som är det mest komplicerade. 
Vid läsning av andra och andras texter är istället det kravfyllda ett klargörande. Större 
konkretion och association till omvärlden ger större förståelse och kommunikation med 
det skrivna ordet och tanken. Ett teoretiserande är inget självändamål utan ett sätt att 
kommunicera. 

 

Min idé är nu att ta små delar av mina texter., arbeta med varje del och försöka hitta anledningar, 
utgångspunkter, tankar, övergripande skeenden och rörelser i varje enskild bit. Det kommer inte att kunna 
bli mer än en skiss från varje del som kommer att kunna kommuniceras vidare. Min förhoppning är, som 
jag ser det just nu, att så småningom kunna med dessa skisser som varp kunna se en större väv. 

Mitt arbetssätt att utgå från mindre bitar som hopsatta blir till något nytt. Ett annat mönster kan skönjas. 
Hopsatt på ett nytt sätt blir detta mönster något som varje del var för sig inte kunde anas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 7 

Ordlös 

I min bakgrund, barndom fanns inga ord. Utan kommunikation med eller genom ord tar 
man till andra medel för förståelse. Genom att arbeta med kroppen är det lättare att 
upptäcka nya delar att använda. Spår, spårfinnare, att spåra.  

Texten formar sig, slingrar vidare ormlikt. Motståndet formar något ormlikt i tråden, knutarna, 
sömmarna, formas något som inte gick att se innan. Resultatet blir något nytt. Det är själva flyendet i sig 
som tillslut formar sig och blir till. 

Det gamla vanliga som det alltid blir, komma till den där punkten när det börjar bli 
rörigt, allvarligt, jobbigt, jobbigt 

Det viktigaste hos mannen är skorna. Skorna är din grund. Vad grundar jag mig på? 
Titta på dina skor, andra gör det. Titta på dig själv, andra gör det. Oputsade skor 
signalerar lathet.  

Det som hände häromdagen när jag vaknade så där himla tidigt, vid femsnåret och inte 
kunde somna om. Det bearbetade som hoppar upp på ytan utan förvarning. Var kommer 
det ifrån? 

Bruna skor innan kl.18 

Det är ingen idé att försöka vänta på något eller någon. Vänta alltså. Det är ingen idé att 
promenera i högklackade skor. Det är inte meningen. 

Jag måste vara konkret.  
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Pappret 

Pappret upphängt som en tvättad skjorta på en lina nedfallande på golvet. Ihoprullad till 
ett smalt streck, bara ett streck. Synligt som en helhet men utan personlighet, den egna 
ytan. Hur ska man klara sig i vårt samhälle, i vårt välfärdssamhälle. Är det människans 
lott? Eller är det priset att betala för den fria tanken? Att försöka tvätta sin linje har ett 
pris, priset att betala.  Hur ska man klara sig? Vad vet betyder det för mänsklig 
kommunikation, interaktion? 

Är det något man borde göra? Är kampen, den ursprungliga, något vi fostras till 
nödvändig för vår överlevnad? Är min ständiga kamp med min syster, systrar en 
överlevnadsstrategi? Nödvändigt att stå ut med. Tvinga sig till, förstå, för att hitta sin egen 
linje. Är den eviga kampen en symbios, ett vägrande till urskiljning för att inte behöva stå 
på egna ben? Är kampen med syskonen en utlagd spelplan från mamma, från mammorna 
för att slippa själva? För att den egna kampen med syskonskaran aldrig blev avgjord, 
aldrig accepterades, aldrig förstod att bli vuxen. Är avnavlandet till syskonen, väl så 
viktigt, konkurrensen till syskonen år väl så viktig som separationen från föräldrarna?  
Hela tiden fanns det nya syskon, nya familjer, nya och nya, en ny botten att teckna 
utifrån.  
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Syskon 

I princip 3 konkurrerande systrar på tre håll, där jag var den stora, duktiga utom 
konkurrens. De tre var alla oantastliga i sina respektive oskyldigheter, inget motstånd. 

1 Den glada, nära mig men så olik. 

2 Den bortskämda, fina från någon annanstans, en syster med likheter men inte alls. 
Ingen rätt att komma under skalet, ingen rätt att känna konkurrens eller avundsjuka, 
enbart självklarheter.  

3 Den lilla en annan generation, något helt annat, en annan, en annan värld någon 
annanstans, inget. Inget syskonskap alls men ändå den som blev något, den som betydde 
något, den som fick som den ville. Inget att bry sig om, någon annan men ändå den som 
tog över, den som ersatte mig den som gjorde mig osynlig. Den som tvingade mig iväg 
vilket jag tacksamt tog emot.  

Hittade inte ett tillräckligt stabilt streck., trodde att jag gjorde det men ju längre tiden går 
desto tydligare blir den gungande, instabila linjen. Vad tror jag egentligen det är som 
håller upp strecket? Vad kan få det att hålla? Hur fäster jag? Vad är början och vad är 
avslut? Hur ser det ut? Går det bara att börja? Finns det ett avstamp? Går det att dölja 
avslutet genom att rulla in det? Är avslutet döden? Är detta vad min ålder bjuder, början 
på tanken på ett avslut? 

I arbetet med linjen börjar dess bas, dess botten börjat göra sig påmind. Att få syn på detta kräver ett 
samtal med andra människor. I dialogen, kommunikationen uppstår en ny tanke. Tanken som kommer till 
stånd genom reflektion. Kanske är detta motsatsen till ateljé arbetet. Fungerar det utan det egna inre 
trälandet, utan Ateljé? Nej, smit nu inte igen!  Lägg istället till ateljén i förhållande till utställning. 

 

Sömnad 

Sy- det som min mamma alltid gjort. Det jag inte vågat göra. Det jag inte velat göra 
Sömmar som lagar Sömmar som kantar. Sömmandet som kvinnlig erfarenhet.  

Bedömning av hur stora, breda avstånden ska vara. Så svårt att bedöma avstånden. Att sy 
två linjer bredvid varandra När det kommer in ett nytt streck emellan förändras allt, 
rytmen förskjuts. Det som tidigare hade ett fast avstånd rymmer nu ett streck till… och 
det får plats! Blir faktiskt rikare 

Kanske därför att jag har ETT barn Vågade inte sätta någon annan intill 

Måste erkänna det känns faktiskt skönt att inte behöva snickra eller kladda med färg 
istället en taktil teckning med sömmen som relief 

Smutsigt- det gör inget, baksida och framsida. Inte titta på baksidan? Kika så att trådarna 
inte ligger fel och blir fastsydda på fel ställe I våra samtal 

I samtalet mellan dig och mig sås små frön. Varsågod och Tack Rakt eller krokigt, undrar 
om det går att urskilja 

Borde det finna en markering mellan dagarna? 
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Ytan 

I ett samtal insåg jag plötsligt att linjens betydelse handlar lika mycket om dess bakgrund som tecknet i sig, 
bottenytan på vilken den är tecknad.  I stället för att koncentrera sig på sig själv och sitt eget uttryck är det i 
kontrasten, i relationen till sig själv, som en spänning har möjligheten att uppstå.  

Då jag funderade vidare med mer fokus på ytan började jag fokusera på linjen som en del i en yta eller mer 
som en mindre beståndsdel av en yta. Tankarna vandrade vidare till ytans struktur. Från samtalet 
hamnade jag i tyget, fabric,  i strukturen och vidare in till den sydda linjen.  

Den sydda enskilda linjen försökte jag överföra till ett papper som jag kopierade. Linjen försvann helt, den 
strukturerade ytan tog över. Tyget blev linjer i ett oändligt ostrukturerat hav. 

För att återgå, samla tankarna började jag sy, kontemplativt, upprepande, linje på linje bredvid och i 
förhållande till varandra. Det ena ger det andra i ett oändligt efterföljande eko. En variation, en liten 
förskjutning ger som i slutändan ett större mönster.  

Vad detta leder till är ännu inte tydligt. Kommer linjen att kunna uppfattas som enskildhet eller är det 
helhetsstrukturen som tar över. Vi får se. 

Nu handlar det även om ytan som bakgrund eller som delaktig i mönstret. Vad ligger bakom och vad finns 
framför. Behöver kanske inte ens urskiljas i förhållande till varandra. 

Att kravla och simma intill, att befinna sig i sitt eget grodspår. Fiska på grunda vatten ger då och då napp, 
vacker grafitti. 

 

 

 

 

                  



 11 

 

Jag vill utforska det där mörkret som inte riktigt går att fånga Vad är annars meningsfullt? 
Om man redan från början visste vad det handlade om hur intressant skulle det då vara?  

Alla har ett eget fokus, sin egen energipunkt.  Ett konstnärligt beteende är att kunna välja 
eller egentligen välja bort.  Någonstans vet jag har nog var mitt eget centrum finns. Det 
gäller bara att acceptera detta, det är ju så tråkigt, så vanligt. 

Vara i, vara i, vibrera där det händer. Att reflektera och formulera samtidigt, att skriva i dimma, känslan 
av att ha tagit sig ifrån en sjunkande bomb. Skillnaden mellan en konstnär och någon annan är att 
konstnären är den som väljer, den som står upp för, den som är synlig 

Avslut 

Jag ville använda mina förträngda erfarenheter förutsättningslöst. Kunde skrivande vara ett nytt spår där 
jag kunde fiska upp en tråd att sy vidare på?  

Plötsligt, till synes utan förvarning, kunde jag börja nysta.  Det kom som kastat över mig bakifrån genom 
samtal och praktiskt utförande av bdåe text och sömnad, genom tecknanade med penna och tråd.  Vad är 
nu detta något, denna plats, denna rörelse. Vet inte. Det enda som går att säga är att jag fann ett spår,  en 
linje att följa, brottstycken till en ny historia. Det som alltid finns kvar är den sydda linjen, något 
konstruktivt.  

 

Min motor är: 

Min egen bakgrund 

Det otydliga 

Det jag inte vet 

Det jag tror 

Det jag måste få veta 

Det jag måste våga ta reda på 

Vad det nu är  Våga våga

 

 

               


