
Om varseblivning av kvalitet i gestaltande processer.
Del 1, en individuell process.

Helena Hildur W.

Inledning.

”En äkta insikt i begreppet Kvalitet nöjer sig inte bara med att tjäna systemet, eller ens med att  
besegra det eller undfly det. En äkta insikt i begreppet Kvalitet fångar hela systemet, tämjer det och 
sätter det i arbete så att man kan utnyttja det för sitt personliga bruk, samtidigt som man hela tiden 
är helt fri att fullborda det öde man bär inom sig.”

Robert Pirsig, Zen och konsten att sköta en motorcykel, s. 207

 ”Förståndet kan aldrig genomtränga mysteriet, men det – och det allena – kan avgöra om orden 
som uttrycker mysteriet är de rätta. För det syftet måste de vara skarpare, mer genomträngande, 
noggrannare, strängare och fordringsfullare än för varje annat syfte.”

Simone Weil, Tyngden och nåden, s. 178

”Det som är heligt är inte personen, tvärtom är det heliga hos en människa det som är icke-
personligt. Allt det icke-personliga i människan är heligt – och enbart det.”

Simone Weil, Personen och det heliga, s. 16-17

Syfte.
Min undersökning utgår från den intuitiva upplevelsen av 'kvalitet' i det egna skapandet, och syftar 
till att göra denna erfarenhet tillgänglig för tanken samt att förbinda denna förståelse med möjliga 
filosofiska, konstnärliga och vetenskapliga sammanhang.

Begreppslig utgångspunkt.
Själva beteckningen 'kvalitet' är en referens till Robert Pirsigs filosofiska bildningsroman Zen och 
konsten att sköta en motorcykel. Genom ordvalet vill jag markera min tacksamhetsskuld; Pirsigs 
arbete är i mina ögon ett förebildligt konstnärligt forskningsarbete, tillkommet decennier innan de  
formella ramverken fanns på plats och med bestående aktualitet.

Begreppet 'kvalitet' används inom ramen för denna undersökning inte i någon överpersonlig 
bemärkelse. Inte heller i samband med värderande omdömen om det konstnärliga arbetets resultat.
Istället vill jag återknyta till begreppets ursprungliga betydelse av essentiell egenskap hos ting eller  
situationer; en ”hurdan-het” som inte låter sig mätas och som undandrar sig alla jämförelser. Rosens 
rödhet kan visserligen kvantifieras i form av mängden reflekterat ljus av mätbar våglängd vid vissa 
förhållanden. Men rödheten som kvalitet rymmer mera, något som förutsätter det medskapande 
ögat.
Tänkande kring 'kvalitet' i denna mening pekar därmed mot ett fenomenologiskt sammanhang.

Mer specifikt betecknar 'kvalitet' här också den förspråkliga beslutsgrunden för de val som träffas i 
en gestaltande process.
I mitt individuella konstnärliga arbete är det den intuitivt upplevda kvaliteten – eller bristen därpå –  
som driver mig att fortlöpande bejaka eller omintetgöra de händelser jag uppfattar. Det är den som 
kommer mig att gång på gång ändra en linjes sträckning i teckningen, som styr mitt val av 
färgblandning, som hejdar mig då något oväntat visar sig i skissarbetet; en varseblivning, som 



ögonblickligt förnyar förbindelser mellan yttre och inre erfarenheter och därmed avgör arbetets 
fortsatta riktning.

Eller med Pirsigs ord: ”Kvalitet är inte ett ting. Kvalitet är en händelse. […] Det är lika med den 
händelse där subjektet blir medvetet om objektet.” (Pirsig 1977, s. 225)

Metod.
Genom att tillämpa en återblickande, kontemplativ teknik på en serie egna målningar, gjorda under  
en längre tidsperiod, har jag prövat att aktualisera och språkligt medvetandegöra denna 
varseblivning. Arbetet redovisas i avsnittet I. Sitta still.
Ett påpekande kan vara på sin plats. Metoden är inte oskyldig; iakttagandet påverkar det iakttagna,  
och det iakttagna påverkar i sin tur iakttagaren – här som i annan forskning.

Kontext.
Om det – utöver Robert Pirsig – finns föregångare till denna undersökning inom det konstnärliga 
forskningsfältet har jag ännu inte funnit dem. Däremot har det inte varit svårt att hitta 
beröringspunkter med annan forskning, inte heller med erfarenheter och tankar uttryckta av 
konstnärer i andra sammanhang. I avsnittet II. Gå ut. har jag ställt undersökningens metodiska och 
filosofiska ansats i relation till dokumenterade artist talks, forskningskällor och annan litteratur. 
(En viktig parentes: parallellt med den läsning som redovisas har jag fört samtal på temat med ett  
antal människor i olika sammanhang. Begreppet 'kvalitet' visade sig vara en mycket användbar spik 
att stoppa i andras soppor, och jag hoppas kunna återkomma till det lyssnande samtalet som metod.)

I. Sitta still.
I detta avsnitt redovisar jag, så noggrannt jag förmår, fjorton kontemplationer.
Tretton av dessa har företagits framför egna målningar, den fjortonde framför en reproduktion av 
deras gemensamma förlaga, den spanske barockmålaren Francisco de Zurbaràns Santa Casilda.
De egna målningarna har kommit till under nära tjugofem års tid, från det jag först såg 
originalmålningen på en utställning i Paris 1987 eller 1988, fram till idag år 2012. Med undantag 
för målningarna Casildas ros och vertikal hör de ihop i två serier; för den första serien använder jag 
numrering i arabiska siffror (Casilda #1 – Casilda #7), och för den andra numrering i romerska 
siffror (#I – #IV). Ordningen är sådan, att jag börjar med den oavslutade #I och därifrån följer 
arbetet bakåt i tiden.
Avsnittet avslutas med en reflekterande sammanfattning.

120310 kontemplation (1/14)

Jag sitter framför #I, en målning som är oavslutad ännu efter flera år. Den hänger upphäftad på 
ateljéväggen. På golvet framför ligger ramen löst hopfogad.

Iakttagelse: målningen sammanför färger och diagonaler från Casilda-serien med 
kroppssilhuetterna och vertikalen från den namnlösa med flera tidigare målningar.
Ramen är likaledes betydelsebärande; måtten förenar förlagans (Santa Casilda, en målning av 
Francisco de Zurbaràn) proportioner med Leonardos matematiska konstruktion av människans 
”ideala proportioner”.

Det mest näraliggande tillvägagångssättet – att spänna målningens duk på ramen – framstår nu som 
problematiskt. Varför?

Ramen är felbyggd, det finns olösta problem.
Målningen är monstruös; som en organism med två huvuden, eller ofullständigt utbildade lemmar.



Förhållandet mellan målning och ram är oklart.

Detta är neutrala konstateranden.

Jag blundar.
Jag ser inte nästa steg.
Jag har ingen tillgång till verket. Kontemplationen kan omsluta men inte öppna det.

Jag vilar i detta; misslyckande.
En känsla av tacksamhet.

Jag avslutar kontemplationen.

120312 kontemplation (2/14)

Jag sitter framför #I, efter att ha tvättat ur den med t-sprit som en följd av de förra övervägandena.

Iakttagelse: mittstyckets färger är nu blekare, slitna, och sidostyckena delvis smutsade. Visuell 
kontakt uppstår mellan de orena ytorna.
Några anteckningar på duken är halvt utplånade, medan den tecknade gestalten fortfarande syns i 
det undre fältet. Tanken skulle kunna rekonstruera dem från de spår som finns kvar – eller låta bli.
En ojämnhet i väggen avtecknas som en vertikal, ljusare gräns; assymmetriskt, något till höger om 
dukens mitt (eller vänster, relaterat till bildens spegelvärld). På så vis rubbas den ursprungliga 
vertikalen ur sitt mittenläge. Sedan förut är också diagonalernas vinklar och skärningspunkt 
dubblerade, ambivalenta.
Alla element finns kvar, men orena, obestämda; öppna.

Jag blundar.
Allt finns här nu, allt svävar och står i beröring med allt. Jag stannar i detta.

Lugn.
En början.

Jag avslutar kontemplationen.

120313 kontemplation (3/14)

Jag nålar upp #IV – en temperamålning på papper – ovanpå den stora målningen. Och bredvid 
temperamålningen dess avtryck på en trasa, som jag under arbetets gång använde för att suga upp 
överflödig färg.

Iakttagelse: papperets skarpt avgränsade, färgmättade fält är avslutningsvis 'förseglade' med blank 
fernissa. Limremsorna som under arbetet fäst papperet vid underlaget har delvis följt med 
målningen. Den egentliga bildytan är markerad med knivsnitt.
Bomullstrasan återger färgfälten omvänt, otydligt och blekt; målningens linjalräta geometriska 
former upplösta och överlagrade med slumpmässiga fläckar av intorkad överskottsfärg. Tygets mått 
skiljer sig också från papperets, så att dess undre del har förblivit ofärgad.

Primär och sekundär bild; original och kopia; första och andra generation.
Eller?



Jag sluter ögonen.

Temperamålningen stannar nu utanför min inre uppmärksamhet, lik en frusen yta. Innanför, och 
liksom underifrån, dubbleras den i minnet. Jag kan låta uppmärksamheten sjunka genom dess 
föregående stadier, som genom allt djupare vatten. Diagonalerna var då öppna, färgen flytande. 
Casilda-gestalten var närvarande, närmast osynligt men ibland mycket påtagligt; som ett avtryck, ett  
besjälat tomrum. I den slutgiltiga versionen därutanför är gestalten borta, ytan har slutit sig.
Att fernissa målningen blev då en nödvändig materiell bekräftelse av sakernas tillstånd. Samtidigt  
blev trasan en del av verket; inte heller i trasans färgfläckar finns gestalten närvarande, men den 
bevarar – utanför mitt medvetande – ännu ett minne av bildens tidigare liv.

Papperet och bomullstrasan; tvillingar. Och att trasan kan vara den förstfödda.
Upptäckten omgärdas av en känsla av vaksamhet.

Jag avslutar kontemplationen.

120319 kontemplation (4/14)

Den här gången tar jag fram #II och #III från den nyare serien. De är utförda med akvarellfärg och 
tempera på papper, monterade tillsammans med klisterremsor på board. En tredje målning – 
utskuren – saknas.
En glasskiva skyddar målningarna. Den tillfälliga arbetsmonteringen har blivit permanent.

Iakttagelse: De bägge målningarna är lika i proportioner, i närheten av 'gyllene snittet' – normalt  
vad gäller färdigskurna papper – men olika i storlek. De är assymmetriskt monterade; i mitten den 
något större, ovanför och till höger den något mindre. Liksom i #IV delas bägge i fyra färgfält, 
diagonalt begränsade från hörn till hörn.
Den större – #II – har lasyrer med flytande övergångar i diffusa svartaktiga, röda, vita och blågröna 
toner. En timglasform framträder ljusare kring mitten, där finns också spår av ljusockra. Under 
arbetet med denna upplevde jag för första gången att det fanns ett slags minne av gestalten från de 
tidigare målningarna dolt i bildens rymd, utan att jag medvetet försökt återskapa det. 'Minnet'  
tycktes kommunicera med handens rörelser; det otydliga gömde en tydlig form.
Den mindre målningen – #III – har istället opaka, klart avgränsade färgfält i svart, klarrött, vitt och 
klarblått. Jag har rivit dem från pigment, med äggula som bindemedel: cinnober (kvicksilversulfid,  
giftigt), mineralisk lapis lazuli, titanvitt och krossat träkol. Jag påbörjade målningen i en önskan att  
komma färgen närmare, utan att styras av den första målningens 'gömda form', och arbetade sedan 
på bägge målningarna parallellt. När jag betraktar närliggande färgfält på #III, låter de sig villigt  
läsas ihop två och två – i synnerhet kring det svarta. Jag låter uppmärksamheten växla; rött-svart, 
blått-svart. I bägge fallen öppnas en distinkt klangrymd, i synnerhet då jag begränsar synfältet till 
svart och rött. Jag överraskas av dess verklighet. En känsla av att detta är viktigt. Jag prövar att låta 
uppmärksamheten dröja kvar en längre stund i denna rymd. Målningen tycks då större än den 
faktiskt är, men å andra sidan inte tillräckligt stor; detta lämnar mig lätt otillfreds.
Jag återvänder till #II. Dess färger framstår nu än mer som sekundära; matta, utan verklig närvaro. 
Som en dimma, bortom vilken den organiska och liksom rörliga formen döljer sig – verklig.

Jag sluter ögonen, och håller kvar iakttagelser och minnen. Dessa två målningar tilltalar mig. De 
tilltalar också – var och en på sitt sätt – den stora, oavslutade målningen #I. Tygtrasan och den 
fernissade temperamålningen #IV återkommer i minnet och placerar sig, osynligt omramande som 
ett ”innan” och ett ”efter”; innan födelsen, efter döden. Detta ”innan” och ”efter” gör att de aktuella  
målningarna känns som vore de en del av mitt eget jag.



Identifikation.
Som andning.
Och den tomma ytan efter den utskurna bilden: som ögonblicket mellan utandning och inandning, 
dödens närvaro i livet.

Jag avslutar kontemplationen.

(Hur fortsätta? Jag är osäker.
Dröjer i tanken vid #II och #III. Vad föregick dem – då, när de kom till?
Kallar i minnet fram en tidigare målning som form- och färgmässigt tycks besläktad, men den  
förblir yta, förblir sitt utseende; utan tyngd, närvaro, verklighet. Ingen förbindelse.
Jag låter den sjunka tillbaka i glömskan, och återvänder i tanken till #I.
Minns, genom många lager med färg – pålagd, borttvättad och åter pålagd – dess början;
en gestalt i kroppsstorlek tecknad med kol på duken. Teckningen öppnar ett nytt rum i minnet. Jag  
stiger in, och är då omedelbart i en helt annan målning.
Hämtar fram och hänger upp denna målning.
Den väg jag försöker följa bakåt förgrenar sig som ett vattendrag; att följa det uppströms leder mot  
flera källor. Här är ett sammanflöde.)

120329 kontemplation (5/14)

Med hjälp av ett lod hänger jag målningen vertikal framför #I. Först placerar jag den symmetriskt 
efter bägge målningarnas yttermått, vilket ger upphov till en obehagskänsla i mellangärdet. Jag 
förskjuter den då åt höger, så att den gula vertikalen hamnar i mitten. Obehagskänslan upphör.
Andas ut.
Målningen är gjord med olja på duk, och fäst på ribbor i över- och nederkant med dukens stadkanter 
synliga långsides.
Den har varit utställd ett par gånger, senast (tror jag) 2004 då den ännu var ganska ny.

Iakttagelse: jag låter blicken vandra på dukytan. Den täcks till större delen av penseldrag som är 
ungefärligt horisontala, omväxlande ljusa och mörka. Färgerna känner jag igen som kobolt- och 
coelinblått, röd ultramarin, bränd umbra. I kontrast står de tre ljusgula vertikala stråken; vid sidan 
av det breda avgränsade i mitten finns också två tunnare och otydligare, antydda längs dukens 
ytterkanter. Ljus neapelgul och guldockra, kanske något obränd terra di Siena. På bägge sidor om 
det mittersta stråket avtecknar sig en silhuett med utsträckt arm: cyprisk umbra. Jag minns 
tecknandet av denna arm som ett starkt och inte helt självklart ställningstagande.

Jag sluter ögonen. En vag efterbild uppstår och klingar snart av. (Jag minns att en besökare som såg 
målningen på en utställning först trodde att det breda gula stråket uppstod genom yttre belysning.)
Den bleknande efterbilden överlagras av ett synminne: minnet av hur ens skugga faller i vattnet då 
man står med solen i ryggen på exempelvis en brygga. Skuggan får då ett synligt djup, en volym, 
och tycks liksom omkransad av ljusstrålar. Målningens ljus/skuggförhållande påminner om detta – 
fast inverterat.
När detta synminne också upplöses återskapas själva målningen – nu visuellt förbunden med den 
större #I, på ett sätt som liknar hängningen på ateljéväggen. Men innanför ögonlocken existerar de 
bägge två samtidigt hela och likvärdiga; de smälter samman, restlöst, i en gemensam rymd.
Detta fångar min uppmärksamhet starkare än vad den fysiska målningen förmådde i betraktandet 
nyss. Som om dess funktion är att bekräfta något och leda vidare, snarare än att verka i egen rätt. 
Det visuella förloppets här-och-nu har också överflyglat mitt syfte att aktualisera just denna 
målnings tillkomst.



Känslan som omger förloppet är neutral, saklig, lugn.

Jag avslutar kontemplationen.

120331 kontemplation (6/14)

Efter vertikal stiger Casildas ros omedelbart fram i mitt medvetande som nästa etapp 'uppströms'. 
Det är en liten målning, cirka 20 x 30 cm, som markerar övergång mellan den första och den andra 
serien. Målningen som fysiskt objekt finns inte längre här; Judith, en ung kvinna från Tyskland, 
köpte den efter en utställning för kanske tio år sedan. Förra året lät hon fotografera av den för att 
använda som julkort. Jag sätter upp detta färgtryck i vykortsformat på väggen.
Att betrakta julkortet på samma sätt som de tidigare målningarna är inte meningsfullt, då 
färgnyanser, tyngd, textur och ursprunglig storlek går förlorade i överföringen. Men som markering 
och minnesstöd fungerar det. Jag fäster kortet mitt på #I, men liksom med vertikal reagerar kroppen 
på placeringen med obehag. Jag följer känslan och flyttar kortet till det område som motsvarar 
rosorna på Zurbaràns målning.
I detta märker jag igen hur målningen – genom alla versioner – kommit att utgöra en plats där 
bestämda förhållanden råder. Och inser att dessa också har arbetats in i min egen fysiska kropp. 
Eller tvärtom?

Jag sätter mig på golvet och sluter ögonen. Guldet, svärtan och den djupröda färgen framträder 
genast, liksom målningens materialitet: masonitpannåns räfflade baksida med vit grundfärg (också 
som taktilt minne); bildytans många lager av oljefärg, som delvis bygger upp en pastos relief och 
avsätter sig i ojämnheter längs kanterna. Rosens form är reducerad till en sned femhörning, 
femhörningen inskriven i en cirkel, cirkeln i sin tur beskuren av de färgknaggliga kanterna. Alla 
former är störda, skeva eller ofullbordade – känslan av inneboende nödvändighet följer med denna 
varseblivning.
Rosens färger är mörk och ljus kadmiumröd, möjligen cinnober (men det känns inte så) och så 
krapplack, i två olika nyanser och flera ojämnt fördelade lasyrlager. Ytorna mellan femhörningens 
och cirkelns konturer är kolsvart – stött träkol och elfenbenssvart. Utanför cirkeln bladguld, som 
följer den underliggande färgens textur ännu tätare än lasyrerna.
Jag prövar att låta färgerna byta plats, byta form, så att guldet samlas i en cirkel mot omgivande 
svart bakgrund (som glorian på en helgonbild); nej. Viljan förmår inte ladda in tillräcklig kraft i  
detta, synen stannar i det faktiska: svart cirkel mot guldgrund.
I andra fall kan jag rätt enkelt visualisera sådana omkastningar, men inte nu. Varför?
Jag fokuserar uppmärksamheten på själva bildytan, som om målningen inte ägde materialitet (vilket  
den ju inte heller gör i detta inre seende). I samma ögonblick som medvetandet släpper sin 
förbindelse med det materiella objektet, framstår guldgrunden som en oändlig och rumslös rymd – 
motsägelsefullt, men sant – och jag förstår genast målningen som ett utsnitt, en transplantation ur 
denna. Cirkeln bildar då en öppning, en pupill, där rosens röda smälter samman med svärtan. Det 
svarta och det röda i #III återkommer också, inte som synminne men som vetskap; samma slags 
närvaro, samma rymd.
Underligt nog ligger guldgrunden både framför och bortom pupillöppningen. Och ännu underligare: 
det röda absorberas och förvandlas till en doft, osynlig men fortfarande djupröd i det svarta.
Jag stannar kvar i doften och färgupplevelsen en stund, släpper sedan taget och sjunker bort från 
dem. Varseblir tystnaden.

För första gången sedan jag påbörjade serien av kontemplationer får jag en stark impuls att arbeta 
på den stora duken. Målningarna #III och Casildas ros har aktiverat något (en varseblivning? en 
kunskap?) som nu riktar sig mot den.
En uppfordrande känsla.



Jag avslutar kontemplationen.

120426 kontemplation (7/14)

Jag är mitt i ett pedagogiskt projekt som tar mycket tid och uppmärksamhet, känner mig trött men 
bestämmer mig ändå för att göra tid för en kontemplation.
Eftersom #I nu har ett lager av nyligen pålagd oljefärg, ännu klibbig, hänger jag ett lakan framför 
den till skydd för nästa bild som jag tar fram. Kontemplationerna rör sig bakåt i tiden, och jag har 
kommit till den sjunde och sista av målningarna i den första serien. Dessa är gjorda mellan 1988 
och (kanske) 1997 – mellan dem och Casildas ros ligger sedan ett antal år, jag är inte säker på hur 
många.

Iakttagelse: bilden är gjord med kol samt tempera/akvarell på papper. En tecknad figur överlagras  
av ett mönster av färgade trianglar, som bara delvis fyller ytan; större delen av papperet är 
obemålat.
I mitten uppstår ett ljusförhållande mellan några varmt gulaktiga och rosa fält, men många av 
trianglarna – särskilt de mörkare och rödaktiga – ser smutsiga och slocknade ut. Färgen sitter inte, 
är inte stämd.
Teckningen, till skillnad från färgen, känns sann. Den stämmer.

Jag blundar, och överraskas av en stark känsla som säger: det är inte jag.
Hon finns. Hon är inte jag.

Jag beslutar mig för att avsluta kontemplationen här, för att återkomma senare.

120507 kontemplation (8/14)

Jag återkommer till målningen Casilda #7.

Iakttagelse: Kolteckningen och de geometriskt bestämda färgtrianglarna – två konstruktiva element,  
som tidigare i serien funnits separat – förs samman här. Papperets proportioner har justerats för att 
stämma med originalets 2 till 3; på ömse sidor om bildytan löper lodräta, tomma marginaler.
Teckningen (gestalten) är alltså skild från målningen (trianglarna), men det finns ställen där 
kolteckningen fyllts i med en verdacchio – den klassiska undermålningen i grönjordspigment. 
Tekniken ger en illusion av volym, av kroppslighet; fingertoppar som nästan möts, benmuskler som 
spänns.
Samma gröna färg omger gestaltens överkropp som en flat skugga, vars ena arm hänger ned medan 
den andra sträcks ut åt höger i bilden; samma gest som i vertikal.
Och en vit glansdager som anger den rundade formen av ett pannsmycke. Jag minns hur jag satte dit 
den vita färgen med högra pekfingret, minns hur jag lyfte fingret. Färgen stannade.

Jag sluter ögonen. Minns vidare. Hade glömt att den utsträckta armen fanns redan här (det var alltså 
inget sidospår då jag förde in vertikal i den här serien av kontemplationer; den uppstod som eko ur 
Casilda-gestaltens framsträckta händer).
Det viktiga här var att göra Casilda-gestalten sammanhängande, hel. Känslan sitter återigen i 
mellangärdet. Därför behövde jag tänka bort kläderna.
Gestalten utan kläder är befriad från sin roll.
Minns att de påbörjade men oavslutade färgtrianglarna fick innebörden av en ny påklädning.



Parallellt med erinringarna återkommer känslan av att gestalten har en egen existens; hon är inte  
jag.
Hon är inte en spegling, inte det jag tänker på som jag.
Här är mitt språk, mitt material. Det jag har att arbeta med.
Omgärdat av stränghet.

Jag släpper koncentrationen på bilden.

Inandning.
I andningen frihet. I färgen frihet. Kontinuum.

Utandning. I formen gräns.

Stannar där. Andas min frihet, mitt ansvar.
Tacksamhet.

Jag avslutar kontemplationen.

120514 kontemplation 9/14

Nästa målning i den första serien (och kronologiskt alltså den föregående) är akvarellen Casilda #6. 
Jag nålar upp den på tyget, tillsammans med en faxkopia av utställningskatalogens foto av 
originalet samt en skissartad överföring av fotot gjord med blyerts på smörpapper. 

Iakttagelse: på nära håll ser jag att faxkopian är daterad 27 oktober 1996 kl 11:44, och uppmätt med 
linjal och passare. På baksidan några uträkningar.
På smörpapperet är gestalten är skissartat placerad med hjälp av några konturlinjer, och korsande 
räta och diagonala linjer dragna över bildytan. I var och en av de resulterande trianglarna står en 
notering, exempelvis r/sv, bl/v/r.
Akvarellen är gjord på papper med standardformatet 12,3 x 18 cm, men något justerad på bredden 
med millimeterbreda vita marginaler.
Jag sätter mig på några meters avstånd. Fotokopian och överföringen syns nu bara som gulnade 
papper, men akvarellen blir nästan ännu tydligare. Rastret av romber och trianglar framträder, varje 
triangel färglagd i en egen nyans. De flesta är svart- eller rödaktiga, några blågrå eller blå. En 
ockrafärgad vid nederkanten och en till, ljusare, vid överkanten. En vit, i mitten, och en guldfärgad, 
som blänkande reflekterar ljuset ända hit – jag konstaterar att färgen, som inte är bladguld, ändå är 
effektiv. Färgytorna låter sig läsas ihop i olika konstellationer, som viker sig inåt och utåt i 
illusioner av belysning och skugga.

Jag sluter ögonen och aktualiserar målningens tillkomst.
Överföringen kom först. Den tjänade som medel att nå en objektivitet, som då kändes både 
nödvändig och vilsam. Den gjordes direkt från utställningskatalogen; jag skar ut sidan för att kunna 
arbeta bekvämt. I smörpapperets grova triangelraster noterade jag originalmålningens färger på 
motsvarande yta: rött/svart, blått/vitt/rött... 
Faxkopian kom till för att bestämma proportionerna, som visade sig vara exakt 2 till 3 – med den 
noggrannhet som gick att uppnå.
Proportionerna samt rastret av romber och trianglar överfördes sedan i sin tur till akvarellblockets 
färdigskurna papper, och färgsattes med hjälp av noteringarna på smörpapperet, som fick styra 
färgblandningen. En konceptuell översättning, där det personliga uttrycket underordnades ett slags 
paint by numbers-teknik. Undantaget är den guldfärgade triangeln, som markerar en annan 
dimension.



Rosorna, berättelsens under. Därför.

Jag somnar till, och vaknar igen – flera gånger.
Medvetandet är tomt, eller snarare splittrat. Som om inget fanns att tillägga.
Som om målningen gör sig oåtkomlig.

Jag avslutar kontemplationen.

120517 kontemplation (10/14)

Detta är Casilda #5, en tydlig parafras på originalmålningen. Gjord med olja på duk, aldrig 
uppspänd.

Iakttagelse: färgerna är Verona grönjord och cyprisk umbra för teckningen, smaragdgrön och 
krapplack i bakgrunden, mörk kadmiumgul under lasyrer av krapplack och mörk kadmiumröd i 
klänningen, blå nyanser av kobolt och syntetisk ultramarin i sjalen och bränd umbra för håret.
Målningen sammansatt av olika plana och rumsskapande element. Teckningen är delvis gjord som 
verdacchio, särskilt i Casildas arm (ärm), delvis som kontur och silhuett i bildplanet. Stora ytor – 
klänningens underdel och bakgrunden – utfylls av breda penseldrag som inte tecknar något annat än 
sig själva. I dukens över- och ytterkanter ligger smala fält som demonstrerar sammansättningen av 
bakgrundens lasyrer. I underkanten motsvarande rinningar från gestalten.

Jag blundar. Tycker mig ha passerat en öppning eller tröskel in till ett annat rum. Målningen, dess 
tid, är ett annat rum.
Eller: jag är en annan nu än då.
Jag känner fotsulan pressa mot duken då jag tecknade konturen. Känner hur jag ville inpränta den i 
bilden, göra avtryck. Manifestera identifikation.
(Samtidigt vaga visuella ekon från flera av mina senare målningar – de syns inte men finns, liksom i 
ett bakre rum och över avstånd. Konturer, skuggor – diffusa, tillsynes liknande. Men annorlunda till 
funktionen; take-off, inte framkomst. Jag släpper det.)

Känslan rör sig inifrån maggropen utåt; identifikation. Demonstration.
Demonstration av min existens. Mitt arbete.
Och nu? Målningen därute förblir vänd mot mig. Beroende.
Men jag är en annan.

Jag är en annan nu, och jag tar på mig denna målning. Som ett klädesplagg, eller en gammal skuld.

Vändning: en överraskande neutral känsla. Obelastad. Om frihet, i så fall en frihet från.
Vad är förlåtet? Av vem?

Jag avslutar kontemplationen.

120518 kontemplation (11/14)

Casilda #3 och Casilda #4 – ännu ett par. Jag monterar bägge över #I. Bägge mäter 150 x ca 185 
cm. Kolteckning, tempera och akvarell på papper.

Iakttagelse: gemensamt för bägge målningarna – förutom motivet, förlagan – är att de egentliga 
bildytorna (här som i de senare gjorda målningarna) inramas av en ungefär decimeterbred marginal.  



Marginalernas över- och underkanter tangeras av Casilda-figuren, så att de integreras i bilden; där 
linjen bryts av figurens hjässa, fot eller kjol förändras också marginalens läge och/eller färg. 
Gemensamt för bägge är också att Casildas ansikte tecknas med dubbla konturer, profil och en face.
För övrigt skiljer de sig i uttrycket.
Casilda #3 är väsentligen en kolteckning med tunt akvarellerade fält i rött och grönt, justerad med 
övermålning i vit tempera (nu delvis flagad). Vit färg tecknar också pann- och bröstsmycken samt 
klänningens pärlstickningar. I ramfältet sitter påklistrade bitar av guldfärgat glanspapper, 
efterliknande något som ett barn kunde ha gjort. Klänningens stela veck och det tunna blustyget är 
delvis noggrannt tecknade, delvis ersatta av analytiska förenklingar.  Casildas underarm är 
oproportionerligt lång, och istället för originalets rosor håller hon fram kanelbullar.
Casilda #4 är nästan helt utfylld med färg: mattsvart bakgrund, kritigt täckvitt för blusen, 
cinnoberrött. Breda penseldrag. Glanspapperets låtsasguld på #3 motsvaras här av guldbrons, pålagt 
med palettkniv, mot den blå sjalen. Varm hudfärg i ansiktets nedre del, konturen av ett par 
glasögon. En tydlig vertikal delar figur och målning ungefär på mitten, och jag vet att lodet har  
hängt där. Också här är underarmen oproportionerlig men hon bär varken rosor eller kanelbullar – 
bara en tom, kallt rödaktig cirkel i det svarta; krapplack.

Jag sluter ögonen. Försöker hålla bägge målningarna aktuella, så att de förblir sida vid sida i 
medvetandet. Jag upplever dem lika närvarande, trots olikheten i uttryck, och öppnare än #5 – 
kanske därför att de är ett par.
Det matta svarta i #4 påminner om känslan av att röra sig i nattmörker, om att vara utlämnad till 
ovisshet – jag snuddar vid ordet förtvivlan, men låter det vara. Flyttar uppmärksamheten till den 
påfallande ljusheten i #3. Den är sammansatt; i papperets vithet ursprunglig – men också pålagd, 
ditmålad. Den saknar dagsljusets positiva självklarhet, utan att för den skull slå över i vitmenad 
förnekelse. Den bär en ambivalens, en undran. Kanske besläktad med hopp.
Jag blir starkt medveten om närvaron av en berättelse.
Det började med berättelsen. Att bilden själv – förlagan, inte mina kopior och parafraser – berättade 
något, enbart genom sin komposition och sina färger. Att jag ville nå fram till detta, tillägna mig 
denna förmåga. Att jag oundvikligen färgades av, och själv färgade berättelsen.
Att det var en omväg.
Att det var vägen.

Jag släpper koncentrationen på målningarna, sjunker undan från dem. Någonstans bakom mig, med 
mig, finns då också #5.
Vägen som delas och löper ihop. Färg, form.

Jag avslutar kontemplationen.

120522 kontemplation (12/14)

Har nu kommit till Casilda #2, en målning jag under lång tid haft svårt att kännas vid. Målad i slutet  
av 80-talet med olja på duk, monterad som en kartrulle med rundstav i över- och nederkant.

Iakttagelse: jag läser enkelt av krapplack och smaragdgrönt, koboltblått och ultramarin, cyprisk 
umbra, ljusockra (extra ljus), zinkvitt och titanvitt. I klänningen förmodar jag att det finns ljus och 
mörk kadmiumröd samt krapplack – men känner mig egendomligt osäker. Som om beståndsdelarna 
fusionerats och inte längre går att separera. Färgen har spruckit på vissa ställen: utanför ansiktet – 
nästan som en dubblering av dess kontur – och vinkelrätt mot högerkanten i långa snitt. 
Marginalerna bryter av färgmässigt, men är alltför smala för att kunna verka mot resten av bildytan. 
Penseldragens textur avtecknar sig som ljusreflexer. Redan i den här målningen är rumsligheten 
ambivalent. De konsthistoriska referenserna är uppenbara; Zurbaràn, förstås, och Vermeer, Picasso. 



Men också ikonernas helgon med de stora ögonen – ser jag nu. Minns dock inte att de skulle varit 
medvetet aktuella för mig då.

Jag sluter ögonen. Målningen står kvar framför medvetandet. Den är liksom kompakt, instängd. 
Och, ja, monstruös (ordet återkommer); i o-överensstämmelse med sig själv. Den är ett 
misslyckande. Ändå känner jag ingen skam inför den – inte längre.
Blir medveten om de senare målningarna, deras närvaro bakom mig. Jag har tagit upp dem, tagit på 
mig dem; de är här, fastän medvetandet är riktat framåt mot den aktuella bilden.
Känner penselns tjocka mjuka böjliga motstånd i handen, de täta penseldragen. Känner viljan, 
mödan i dem. Ambitionen.
Känner hur de täpper till seendet, stänger målningen. Figurens storögda blick demonstrerar seende, 
men är blind. Min blindhet har gjort målningen blind.
Jag stannar i detta, stannar i kontakt med misslyckandet, med bristen.
Något klingar av.
Smärta.

Den här målningen var då men är också nu.
Jag förhöll mig till konsthistorien. Men handen målade.
Målningen börjar betrakta mig tillbaka; färgen ser mig. Inte över hela bildytan, men partier i det  
röda, rosorna, handloven.
Sprickorna finns också med nu, de är en del av bilden. Det är bra. Målningen är också en kropp. 
Allt är bra, med alla brister.

Omgärdat av en prövande ömhet.

Jag avslutar kontemplationen. 

120523 kontemplation (13/14)

Detta var min första kopia efter Zurbaràns målning: en liten skiss (olja på duk) gjord kort efter att 
jag sett originalet. Måtten är 16 x 23 cm, nära förlagans proportioner – men långt från dess storlek.

Iakttagelse: färgskalan är densamma som i de följande målningarna. På nära håll syns det hur den 
smaragdgröna färgen krackelerat. På något ställe ligger grunderingen öppen, på andra ligger en tunn 
lasyr (krapplack) i ett första lager. På större delen av bildytan ligger mer eller mindre pastos färg; 
ofta torr/schumrad, här och var också blandad direkt på duken. Spår av liten pensel, sju – åtta 
millimeter bred. Signatur, relativt stor, i övre vänstra hörnet – eftersom den har nästan samma 
mörka valör som bakgrunden faller den ändå inte i ögonen.
Jag ställer målningen på en pall framför #I och sätter mig några meter ifrån. Den behåller sin klarhet 
också på avstånd (liksom #6). Kontrasten mellan rött och grönt i bakgrunden är starkt nedtonad, 
men inte desto mindre tydlig: som om två olika ljus faller in i samma rum.

Jag sluter ögonen. Fokuserar medvetandet successivt på bildytans olika platser, för att återskapa 
dem. Det är inte svårt. Tydligheten finns kvar, liksom färgintensiteten. När detaljerna kartlagts 
prövar jag att se hela bilden. Jag upptäcker att den kan vara både stor och liten – eller om det är jag 
själv som ändrar storlek? Fenomenet påminner om en viss typ av feberdrömmar, men är helt fritt 
från obehag. Jag prövar att fokusera på relationer mellan olika element i bilden, två eller ibland tre  
(någon gång kanske ännu fler, men i så fall oskarpt); det går bra. Gränslinjer och konturer som 
tecknar sammansatta former, skillnader i ljus och mörker, färgförhållanden som temperatur och 
intensitet – allt finns där och låter sig återskapas. Delarna står liksom fria mot varann, medvetandet 
kan röra sig fritt i bilden. Sväva, som i vatten.



Det är njutningsfullt.
Det finns inget ofärdigt här.

När jag drar tillbaka uppmärksamheten, in i kroppen igen, märker jag först en känsla av tacksamhet. 
Jag böjer huvudet.
En överraskande glädje slår ut. Som tulpaner.

Jag avslutar kontemplationen.

120524 kontemplation (14/14)

Framme vid utgångspunkten: Francisco de Zurbaràns målning Santa Casilda (en av flera, 
sinsemellan mycket olika, med samma titel). Jag såg den utställd i Paris 1987 eller 1988, nu sätter 
jag upp det utskurna katalogbladet mot det vita tyget som täcker #I.

Iakttagelse: katalogsidan har fått en del färgstänk och tryckfärgen verkar med åren ha förändrats 
något mot blåstick, men fotografiet är ändå nyanserat och avläsbart in i fina detaljer. Svårare är det  
med papperets glättade yta, som gör att jag tittar på reproduktionen som genom en glasruta.
Mycket är redan välkänt, inpräglat i minnet; stoffmåleriet i blusens tunna brodyr och klänningens 
guld- och pärlstickningar, ansiktet delat av en halvskugga som skiljer det skarpa direkta ljuset från 
det mjukt reflekterade, de genomlysta kronbladen av rosorna i kjolfånget... Annat har jag nog 
rationaliserat bort på ett tidigt stadium – klänningens och vänsterarmens bortre konturer, hårbandets 
flygande lätthet. Något tror jag mig se för första gången här och nu, som de fina krackeleringarna i 
bakgrunden. Eller slagskuggan över den framsträckta foten – är den inte i själva verket en svart 
underklänning?
Det berättande i bilden. Barnets individualitet och dignitet, allvaret. De yttre tecknen på värdighet  
(klädsel, smycken), som sammanfaller med kroppshållning och ansiktsuttryck till något som måste 
kallas upphöjdhet. Målningen är på samma gång symbolisk och illusionsskapande realistisk, som ett 
visst slags teater – och det går att se barnets allvarliga och vackra ansikte som en mask, skarpt 
belyst mot en mörk scen – men den är inte sentimental. Helgonlegenden bakom den lämnar jag 
därhän, den är också vacker men behövs egentligen inte.

Jag sluter ögonen. Zurbaràns målning är där, och ändå inte. Jag försöker återskapa den, men vet att 
varje ansträngning är skild från det sanna verket.
Som att sitta vid en nära bortgången. Ett du som bara lever kvar genom mig; du finns i mina 
minnen, som fysisk inprägling i min kropp, du lever i det jag tagit emot och gjort till mitt.
Men du – okända – är borta. Jag kände dig aldrig.
Detta är varken sorg eller glädje. Kanske bådadera. Det är sant.

Den svarta underklänningen.
Vitt, rött, svart.

Under Zurbaràns Santa Casilda: #I.
Vitt, rött, svart. Grönt, eller blått. Körsbärsblommors färg.
Och gult. Guldet?

Jag avslutar kontemplationen.

Sammanfattning och reflektion.
Det finns många olika slags övningar och praktiker som inriktar sig på att fokusera och/eller vidga 



medvetandet för att nå upplevelseskikt som inte är självklart tillgängliga i normaltillståndet. Några  
av dem har jag praktiserat över tid. Att systematiskt använda kontemplativa metoder i en 
undersökning av den konstnärliga processen låg därför nära till hands, men var samtidigt för mig 
hittills oprövat. Oprövat var också det verbala momentet, att konsekvent försöka översätta de 
kontemplativa erfarenheterna till ord på ett någorlunda tydligt, rättvisande och helhetligt sätt.
Det var överraskande vilken självständig kraft som ibland tycktes ligga i de inre förloppen. Andra 
gånger hade de mer karaktären av konstaterande igenkänning, som då man bläddrar i ett album med 
gamla, halvt bortglömda fotografier. De känslor som omgav eller uppstod ur kontemplationerna 
skilde sig ofta starkt från de känslolägen som jag i minnet förknippade med målningarnas tillkomst.  
Inget av detta hade något tydligt eller förutsägbart samband med de tankar och känslor som föregick 
kontemplationen.
Vad gäller den parallellt pågående konstnärliga gestaltningen, så avstod jag medvetet från att lägga 
in särskilda förväntningar eller frågor i kontemplationen (det hade gått att göra ett annat val). Ändå 
upplevde jag att relationen mellan det kontemplerade förgångna och det gestaltande i nuet var en 
kraftfullt verkande faktor, där båda sidor interagerade – min aktiva ansträngning förutan.
Undersökningen har fördjupat min respekt för storheten i denna inre värld, som jag inte upplever 
som personlig – trots att tillträdet till den går genom det personliga.
Och med respekten, tacksamheten.

II. Gå ut.
I denna avdelning prövar jag att sätta min undersökning i relation till några möjliga kontexter. I  
avsnittet 'Kvalitet' som intuitiv perception i förhållande till den vetenskapliga metoden diskuteras 
den metodiska ansatsen. Avsnittet 'Kvalitet' som beröring mellan sinneserfarenhet och andlig  
potential behandlar skissartat en filosofisk syn på konst som medierande praktik mellan vetenskap 
och religion. Det avslutande avsnittet 'Kvalitet' i intersubjektiva processer utmynnar i en 
kvarstående fråga.

'Kvalitet' som intuitiv perception i förhållande till den vetenskapliga metoden.
I många äldre kunskapstraditioner är introspektiva praktiker som meditation och kontemplation en 
integrerad del. Den intuitiva perceptionen – varseblivningen av 'kvalitet' –  skolas metodiskt, och 
den vunna kunskapen har, genom etiska, filosofiska och religiösa bestämningar, ofrånkomligen en 
djupt personlig dimension. Jaget självt är perceptionens instrument, och dess begränsningar och 
svagheter sammanfaller med resultatets. I modern tid står bland annat antroposofin för en besläktad 
impuls (Steiner 1918/1963).
'Den vetenskapliga metoden' springer däremot ur en intention att eliminera det subjektiva elementet.  
Gränsdragningen mellan tro och vetande har varit dyrköpt, och bodelningen, eller maktbalansen, 
ofta problematisk. Ändå har den upprätthållits, ända sedan Thomas av Aquinos dagar, i en 
kontinuerlig kultivering av tankens domäner. Intellektets frigörelse har i gengäld genererat en 
samhällelig och teknisk utveckling, vars potential idag spänner mellan akut risk för mänsklig och 
ekologisk katastrof och möjligheter till fredlig och hållbar utveckling för hela jorden. Vetenskapens 
förhållande till den personligt etiska dimensionen ställs därmed också i ett nytt ljus.
Filosofen och katoliken Paul Ricoeur, som själv ägnade sig åt omfattande jämförande studier av den 
västerländska filosofins huvudlinjer, har påpekat att  ”[m]an kan faktiskt inte använda en metod 
utan att vara uppmärksam på dess gränser. Det är högst troligt att man, när man upptäcker vad som 
begränsar en metod, också upptäcker det som berättigar och grundlägger den.” (A l'école de la  
phénoménologie, citerat efter Kristensson Uggla 1994, s. 60.) I detta perspektiv blir dialogen mellan 
olika metodologiska ansatser en intellektuell nödvändighet.
Att betrakta religiöst grundade tankeskolor (exempelvis zenbuddhismen) som kunskapstraditioner 
är  inte okontroversiellt i en akademisk kontext, men kan motiveras med att man inom dessa 
utvecklat en diskurs för att hantera introspektionens erfarenheter; i detta finns en möjlig förbindelse 
till den vetenskapliga metoden.
Inom kognitions- och medvetandeforskning finns etablerade riktningar, som utvecklat metoder för 



att ta tillvara 'första persons-' och 'andra-personsperspektiv' som komplement och korrektur till den 
klassiska vetenskapliga metodens 'tredje persons-perspektiv' (Depraz, Petitmengin, Shear, Varela, 
Vermersch, Wallace m fl 1999). Detta har skett i dialog med bland andra företrädare för buddhistisk 
tro, ibland också aktivt omfattad och praktiserad av forskaren själv.
Biologen och buddhisten Francisco Varela grundade 1987 ett Mind and Life Institute i Boulder, 
Colorado, vilket verkar för att slå diskursiva broar mellan forskning och meditativa 
kunskapstraditioner. Min egen skolning i kontemplativa tekniker härrör delvis från en serie 
workshops hållna av Arthur Zajonc, professor i fysik vid Amherst College, University of 
Massachusetts, och sedan januari 2012 föreståndare för Mind and Life Institute (Zajonc 2008).

'Kvalitet' som beröring mellan sinneserfarenhet och andlig potential.
Djuret tycks leva helt uppslukat av sitt sinnliga erfarande, närvarande i sitt här-och-nu på ett sätt  
som människan – jag – har förlorat. Eller befriats från.
Jag kanske anar något av djurets inre värld när jag – i kvalitativ varseblivning – för ett ögonblick 
glömmer mig själv i intensiva upplevelser av fara, koncentration eller njutning. Märkligt nog är just  
dessa ögonblick också starkt förknippade med något vi gärna ser som unikt mänskligt och tolkar 
existentiellt; jag vill här (provisoriskt) kalla det andlig potential.
Konsten kan – möjligen – fungera som en dokumentation av denna varseblivning, och på så vis 
också materialisera ett slags kortslutning mellan vetenskap och religion. Många konstnärer 
beskriver också sitt arbete i överensstämmelse med detta; ett par exempel är Joseph Beuys (Beuys 
och Harlan 1986/2004) och Per Kirkeby (Kirkeby och Tøjner 2008).
Å ena sidan konstaterar Samir Zeki (professor i neurobiologi vid University College London), från 
en reduktionistiskt materialistisk synpunkt, att konstens övergripande funktion är en förlängning av 
hjärnans funktion. Zeki deklarerar vidare att han ”hyser den något ovanliga åsikten att [visuella] 
konstnärer är neurologer, vilka studerar hjärnan med tekniker som är unika för dem och som uppnår 
intressanta men ospecificerade slutsatser angående hjärnans organisation.” (Zeki 1999, s. 80; min 
översättning).
Å andra sidan har forskaren Claire Petitmengin, i Francisco Varelas efterföljd, intresserat sig för att 
kartlägga intuition som kognitivt fenomen, och då funnit att 'jagets' förmodade fasta kärna – liksom 
atomens – vid närstudium tycks upplösas i instabila händelsemönster vilka undflyr etablerade 
tankekategorier (Petitmengin 2011). Detta rymmer övergångar till såväl religiös mystik som till  
konst. Och, än en gång, till Pirsig:

”Kvalitet! Dygd! Dharma! Det var vad sofisterna lärde ut! Inte någon etisk relativism! Inte några 
ursprungliga dygder! Utan arête. Utomordentlighet. Dharma. Långt före Förnuftets kyrka. Före 
substansen. Före formen. Före anden och materian. Före självaste dialektiken. Kvaliteten hade varit 
det absoluta. Dessa den västerländska världens första lärare undervisade i Kvalitet och det medium 
de hade valt för sin undervisning var retoriken. Han hade handlat rätt hela tiden.” (Pirsig 1977, s. 
350-351)

'Kvalitet' i intersubjektiva processer.
Denna undersökning har begränsat sig till en individuell varseblivning av 'kvalitet'; den rör sig så att 
säga längs en punktuell riktning inåt.
Men det ursprungliga syftet var att också att vidga frågeställningen till att omfatta en vital periferi  
av intersubjektiva processer; undersökningen har då, i bästa fall, bara börjat bereda grund för en 
fortsättning. Här anar jag flera beröringspunkter till andras arbeten i fältet konstnärlig forskning, till 
samtida konst, samt till postmodernt tänkande kring subjekt och kontext.
Den kvarstående intentionen vill jag här och nu formulera i frågeform som följer:

Hur kan 'kvalitet' varseblis och förstås i en intersubjektiv (gemensam, social) situation?

Och om arbetet resulterar i en förnyad formulering av en gammal fråga, är det kanske vackert så. 
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