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Tillvarons Symmetri 
 

Den här texten ämnar förmedla de tankar som uppkommit hos mig och min kollega 
Magnus Carlén under arbetet med utställningen Tillvarons symmetri 1994-2012. 

Samarbetet kring utställningen tog sin början vid en tid när konstlivet verkade 
oöverskådligt och exkluderande. Samtidigt föll marknadens intresse för konst i ihop 
som en sufflé med fastighets- och bankkrisen. Märkligt nog gav detta en känsla av 
befrielse. Som att vrida klockan till noll. Vi såg en möjlighet att göra något 
tillsammans.  

 

Om vägen från det personliga till ett gemensamt uttryck 

Magnus måleri är bortom det omedelbart föreställande. Ingamaj Beck skrev så här: 
Var och en av målningarna gestaltar ett tillstånd; var och en är en variation över ett 
tema - detta att bli till. Som en liten punkt i rymden, som en spröd ton i ett 
instrumentalt verk. En ton som vibrerar i färgens sätt att möta duken, ramen och 
betraktaren.1 
 
Det är en träffande beskrivning som på något sätt också kan beskriva M:s sätt att 
arbeta praktiskt, där finns en koncentration i sättet att hantera material som om han 
själv befann sig i rymden. Det finns alltid en öppenhet inför oplanerade skeenden, 
men med precision. M kan dessutom urskilja nyanser och små förskjutningar i hela 
den konstnärliga processen. 
 
Jag har arbetat med lera och gips och sedan fotograferat av det, ungefär som 
stilleben. Jag kände stor frihet i att kunna arbeta så koncentrerat med relativt få 
material inblandade. Jag ljussatte som man gör på teater och i film, ett ganska skarpt 
ljus snett bakifrån som tar fram konturer och lyfter fram objekt från bakgrunden. Ett 
ljus framifrån som tar fram objekten och ifyllnadsljus från sidorna. Mina bilder runt 
1995 var alla gjorda efter det mönstret.   
 
Både M och jag hade arbetat med teaterdekor och rekvisita tidigare innan 
konsthögskolan, den erfarenheten gjorde det så mycket enklare att förstå rummet 
och vad som fungerar i skala och hur ljus inverkar på olika ytor.  
 
Magnus ärvda kemisamling fanns nerpackad i ateljén och gav upphov till idén om att 
ge den ett sammanhang. En del påskrifter hade ramlat av behållarna. I andra 
behållare fanns bara en svagt färgad bottensats eller kristaller kvar. Den gav ett lika 
osorterat intryck som ett naturaliekabinett från upplysningstiden. Associationen blev 
incitament till att skapa ordning i samlingen genom ett symmetriskt arrangemang. 
Sorteringen av olika föremål och substanser verkade viktigt för att uppnå en helhet 
och behålla koncentrationen. Vi bestämde oss för idén om symmetri, för att vi var två 
och olika erfarenheter fick mötas på mitten.  

                                                        
1 Konstperspektiv, nr 2, 1992. 
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Installation av Arne Widman och Magnus Carlén.  
Foto: Arne Widman 2012. 

 
 
Vi tänkte på byggnader och parker från den tid då de som påbörjade arbetet aldrig 
fick se det färdigt. Montrarna gavs formen av huvudbyggnad med två flyglar ställda 
mot varandra. Vi diskuterade också om symmetri som maktmedel inom arkitekturen, 
hur mer eller mindre förslavade människor fick bygga monument för att ett fåtal. Vi 
upptäckte både fascination, skönhet och en mänsklig övertro inom ämnet, kontroll 
och ordning uppstår inte för att saker ser likadana ut på båda sidor. Arbetet fortsatte 
lugnt vidare med vissheten att någonstans är man mitt i livet utan att veta när. 
Samarbetet verkade också lindra idén om egot och det konstnärliga geniet. Det kan 
också kännas som en lättnad att inte maniskt behöva producera egna verk och 
presentera som ”nya arbeten” inför varje säsong.  
 
 

Vadd 

Mötet mellan två människor är alltid skört och mångtydigt, två sätt att tänka behöver 
öppenhet för att kunna fungera. Det finns ingen etablerad metod för att nå fram till 
resultat. Man kan annars tänka att det är lätt, som att klippa ut något och sedan 
klistra fast det sida vid sida. Vår lösning är att tänka på vadd, en metafor som är så 
fluffig som själva problemet. ”Vadd” står för det utrymme där det ska ges plats för 
teori och intuition, för historia och plats. Det här mellanliggande utrymmet, ”vaddet”, 
är ingen ny idé i konstsammanhang, man närmar sig objekt som delar av ett 
universellt nätverk. Aby Warburg (1877-1929) refererade till ett ”Zwishenraum” i 
konst.2 Han menar att själva mänskligheten är själva nätverket, med tiden producerar 
mänskligheten bilder och objekt och är tvingade att göra så med en kraft lika stark 
som fruktan eller kärlek.  
 
Det börjar som en ospecifik meditation, spegelneuronerna, som skickar nervimpulser 
direkt från det vi ser tillbaks och känns igen som något vi upplever själva, där finns 

                                                        
2 Warburg, Einleitung Bilderatlas Mnemosyne, Berlin, 2000, s. 3-6. 
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en viktig del i samarbetet. En styrka är också att det är tyst emellanåt. Den första 
tanken läggs på is ett tag innan den prövas i ord och handling.  
 
Här tänker jag på Stan Brakhages (1933-2003) experimentella kortfilm Sirius 
Remembered3, men baklänges. Familjehunden som de inte begravt utan låter ligga 
öppet i trädgården medan Stan filmar förfallet. Det är möjligen långsökt men jag kan 
tänka på samarbete och vänskap som en död hund som man långsamt levandegör, 
den gemensamma känslan av att något fattas som en del i familjen, och som man 
eftertänksamt bygger upp. 
 
Det är ett enkelt knep att vända på saker och förlopp, men det kan ibland fungera 
förvånansvärt väl. Det händer något, ungefär som i färgtonkretsen då man ställer 
färgen mittemot bredvid, det uppstår kontrast vare sig man vill använda den eller inte. 
 
Färgen till ramverket på montrarna behövde en grön nyans som inte verkade finnas  
någonstans, vi sökte och landade bland billacker. Det fanns en grön Fiatfärg från 70-
talet som vi fastnade för. Det är inget man kanske tänker på nu men tidigare var inte 
alla bilar svarta eller silverfärgade och såg ut som tvålar. Vi ser ofta på färger som 
saker har. Det är kanske inte så vederhäftigt men i den här begreppsvärlden finns 
något som vi kallar ”sakfärger” som går att lyfta in i andra sammanhang. Det känns 
bra, då huvudet är fullt av abstrakt tankegods, att kunna säga – den färgen vill vi ha, 
ungefär som treåringar. 
 

 
Del av installation av Arne Widman och Magnus Carlén. Foto: Arne Widman 2012. 

Utställningen till Malmö 1995 och betydelsen av pälsmässan i Tranås 

Utställningen Tillvarons symmetri presenterades första gången på Forumgalleriet i 
Malmö 1995. Vi åkte i en hyrd bil mot Malmö en blåsig dag, i motvind dessutom. 
Själva lastutrymmet var täckt med silverfärgad presenning som verkade absorbera 
vinden och göra den till tung deg. Planen var att köra hela sträckan men efter hand 
insåg vi att det skulle bli omöjligt. Bilen uppförde sig som en missbrukare, slukade 

                                                        
3 Brakhage, Sirius Remembered, kortfilm,1959. 
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mängder av bränsle vaggade och stannade nästan upp tidvis, vi kom till Gränna för 
övernattning innan Malmö. 
 
Inget av det här hade jag kommit ihåg om det inte varit för pälsmässan i Tranås och 
motell Gyllene uttern. Alla rum var uthyrda utom receptionistens som ändå hade 
nattpasset och kunde låna oss sitt rum. 
 
Tänker på Roland Bartes bok Det ljusa rummet4 och hans resonerande runt 
”punktum”. Att betraktaren ser bilden som helhet men att sedan blicken fastnar i en 
punkt som till exempel remmar på skor eller en enorm krage. I en del 
utställningssituationer stannar minnet vid enskildheter som pälsmässan och den 
gyllene uttern. Var inte konstverken tillräckligt intressanta eller vad gör att minnet 
fastnar vid två håriga saker som inte har med själva uppdraget att göra? 
 

 
Del av installation av Arne Widman och Magnus Carlén. Foto: Bengt Carlén 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Barthes, Det ljusa rummet, 1986. 
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Skulptur av Arne Widman och Magnus Carlén. Målningar av Magnus Carlén.  
Foto: Arne Widman 2012. 
 
 

Alla delar fanns intakta 2012 

Våren 2012 återskapade vi utställningen Tillvarons symmetri i Katarina kyrka. Alla 
delar fanns intakta i Magnus lada där den förvarats sedan utställningarna 1995-1996. 
Vi hade gärna visat den tidigare i Stockholm men fick ingen respons på vår förfrågan 
tidigare.  
 
Kyrkan som brann 1990 med hela barockinteriören har en avskalad interiör som 
krävde ett nytt vertikalt tillägg till gestaltningen. Underredet till en bärbar brandspruta 
blev stommen till en bärstol. Fast förankrad i jorden och med möjligheter till 
himmelsfärd. 
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Del av installation av Arne Widman och Magnus Carlén. Foto: Arne Widman 2012. 

 
 
I utställningen finns två motställda montrar. Den ena med porträtt i format 10x15, den 
andra montern är fylld med kemikalier i små originalflaskor. En bärstol med ballong 
och en anordning för att antas kunna lyfta. Ett antal oljemålningar på uppspänd duk. 
En båt fylld med vatten som pumpas till en akvedukt som därefter rinner tillbaks i 
båten. Porträtten av bekanta och familjemedlemmar är reproducerade från album 
eller osorterade lådor med foton som fanns i våra hem. Vi behövde porträtten, de har 
en dialog med kemikalierna. Där finns kol, salter, mineraler – delar av det som kan 
omvandlas till aminosyror. För mycket eller för lite av de kemiska beståndsdelarna 
omöjliggör existens i form av biologiskt liv. Vi litade på den mänskliga blicken, men 
naveln finns som ett litet hål med en stump någonstans i mitten, bakom finns hela det 
pulserande systemet, det kända och det okända. Men kroppen behöver inte 
nödvändigtvis ge upphov till metaforer.  
 

 
Skulptur av Arne Widman. Målning av Magnus Carlén.  
Foto: Arne Widman 2012. 
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Att vara ointresserad på ett objektivt sätt i det som skapats 

Det svåra är att vara ointresserad på ett objektivt sätt i det som skapats. Intresset 
kan överföras till en slags entusiasm som inte kan delas med andra betraktare. Där 
är det hjälp att arbeta med en kollega. En del arbeten blir onödiga i sitt sammanhang. 
Vid den sista stationen för utställningen valde jag bort att visa ett antal fotografier 
som var med från början, de var svartvita handkopierade och selentonade. M valde 
bort en del målningar och ersatte med andra.  
 
Hur känner man igen ett konstverk efter tio år, har det brister som idémässigt 
kolliderar med en ståndpunkt man har idag? Är filtret för genus och politisk korrekthet 
annorlunda. Man scannar omedvetet igenom buggar som skulle kunna vara 
oförenliga med en fortsatt karriär. Är det någon som gjort något liknande nyligen? 
Eller har man vuxit ur ängslan över att inte vara tillräckligt unik? 
 
Jag såg en bild på en av Klara Kristalovas skulpturer (Bonniers konsthall, maj 2012), 
den med två kvinnor bredvid varandra den ena med en fjäril och den andra med en 
nattfjäril över ansiktet. På vårt vernissagekort från 1995 använde vi ansikten och en 
dag- och natt fjäril bredvid varandra. Det ligger allt närmare till hands att anta att det 
trots allt finns en symmetri i tillvaron. 
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Post Scriptum 

Stycket här nedan skrev jag efter en koncentrations-/avslappningsövning, som var en 
del av kursen Konstnärliga forskningsprocesser, Konstfack våren 2012. Jag lägger till 
det eftersom det sammanfattar mycket om vem jag är, ämnet och mitt förhållande till 
deltagarna på kursen. 
 
Skulle inte ha något emot att stanna därinne i kroppen, men värken efter 
koncentrationen känns befriande. Efter den sortens djupa koncentration känner jag 
igen allt från den första början. Själ och vilja som ett vackert damm i motljus. Jag 
möter alla dessa ben som bär upp en nivå till. Det går att bejaka den här öppenheten 
inåt, som lyser utåt. Här finns ett rum utan vrede, glädje, men med stillhet. 
Det var där men nu är det borta, det finns där inne någonstans, allt invärtes i en enda 
röra. Dra ut knuten och sen släpp taget. Inom mig bor också en stor prestigelöshet. 
Våga ta fram den, varför inte tillsammans med andra. Kroppen är inte flitig, den söker 
sig mot ljuset det enkla, ändå har den arbetat hårt. Jag vill belöna den för det och 
skänka den ro och vila. 
 
Mitten där händer ingenting, mitten där händer allt. Hur var det nu när det knöt sig 
första gången, hade det någon färg? Nej, en form som behöver dras ut ordnas - efter 
lång resa på insidan. 
 
Koncentrationen löser upp sig, irritation och harmoni växelvis. Frikopplingen från 
viljan och att gå in i varandet behöver inte vara en lyx. Det är som att ta om allt från 
början igen. Tack! 
 
Som ett dovt muller närvaron av de andra, hjärtan som pumpar, ingen kan veta något 
om de andra ändå det där hummandet som blir till en kropp. Mitt eget laboratorium 
ryker hela tiden, jag tittar på min hand inifrån, är den verkligen min. 
 


