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Sammanfattning

Ett projekt om iakttagande. Att läsa av en annan människa är kanske det vi är allra bäst på. 
Vi övar oss varje dag i att förstå varandra.Vad berättar varje liten förändring i kroppshållning, 
blickar och rörelser?  Det är i den gemensamma uppfattningen och förståelsen vi kan mötas. 
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1.0 Inledning

Skulptur i färg och rumsligt måleri
    – en plats där skulptur och måleri möts, går ihop och blir ett 

1.1 August
En liten pojke. Han är två och ett halvt år. Stora blå ögon. Ljust rufsigt hår som  ser ut att 
ha fastnat i en rörelse uppåt. Full av energi! Allting är jättekul! Fast bara i tjugo sekunder åt 
gången förstås.  Så många olika ansiktsuttryck. Hela kroppen full av rörelse, näsan, fingrarna, 
ögonen, munnen tårna, benen, tungan. Han störs inte av att jag fotar, han vet nog inte vad jag 
gör. Faster och farfar leker med honom under tiden. Han är sig själv, gör sig inte till.  Han 
ser trygg och avslappnad ut. Det blir fina bilder, även om det är svårt att hinna fånga ett stilla 
ögonblick med huvudet riktat mot mig. När jag pressar ner avtryckaren på kameran får jag 
bara med rumpan.  

Jag iakttar varje sekund.  Varje sekund är olik den förra. Nya miner. Andra rörelser. Det finns 
så mycket att se i varje ögonblick.  Så mycket ögon kan säga. Om de är stora eller små.  Om 
hakan är riktad avvaktande ner mot bröstet eller förväntansfullt mot farfar.  Munnen när den 
precis öppnas en aning för att säga något. Eller när den precis stängs för att farfar säger att 
nu måste nog leken bli lite lugnare! Mungiporna dras ner. Hakan åker ner mot bröstet och 
axlarna upp mot öronen. Men så plockar farfar fram discokulan och ögonen blir stora som 
klot. Munnen öppnas lite och ansiktet lyser. Det måste Pellefanten också få se! Bäst att hämta 
Pellefanten.

Jag vill jobba med iakttagandet av en människas fysiska närvaro. En närvaro och kontakt som 
speglar både utsida och insida. Det tror jag att jag måste göra, och bara kan göra, genom ett 
exakt, noggrant, precist och ömt iakttagande. Eller jag måste i vart fall börja där.

För mig ger den kroppsliga närheten av en skulptur associationer till både den individuella 
närvaron och hela mänsklighetens existens.  I skulpturkroppen ryms, i synnerhet när det är ett 
barn, längtan till familjen och kärleken till det mänskliga livet. Den trygghet och självklarhet 
som finns hos barn som ännu inte är uppmärksamma på hur de upplevs av sin omgivning ger 
för mig en längtan till en annan tillvaro. En självklar tillvaro utan stress eftersom vetskapen 
om andra möjligheter inte finns eller accepteras. Längtan efter en vilsam gemenskap med 
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trygga människor som inte försöker vara någon annanstans, som är närvarande.

I höstas gjorde jag porträtt på två barn som är fem och åtta år gamla. Jag tyckte att det var 
väldigt roligt att arbeta med de porträtten och vill gärna forska vidare i hur jag kan skapa liv i 
den figurativa, porträttlika skulpturen. Jag tycker om det precisa och detaljerade i skulpturerna 
men undrar om det går att ytterligare förstärka det ögonblickliga och spontana?
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1.2 Syfte
Syftet med det här projektet är att få fram en viss känsla eller atmosfär. Det närmaste jag kan 
beskriva det som är att jag vill porträttera en människa som får vara i sina egna tankar. En 
människa som inte är stressad eller skrämd utan känner sig trygg i att vara i sin egen värld och 
inte hela tiden är uppmärksam på sin omgivning. 

1.3 Arbetssätt
I det här projektet kommer jag att undersöka olika sätt att få fram den känsla jag vill komma 
åt genom porträttskulptur. Jag kommer gestalta olika ögonblick av mitt möte med August, uti-
från minnet och fotografier från mötet. Fotografierna fungerar dels som en hjälp för att min-
nas mötet och dels som en möjlighet att jobba med specifika rörelser och ansiktsuttryck som 
bara varar en halv sekund, något som skulle vara svårt om jag istället arbetade efter modell.

Jag vill undersöka hur man kan skapa liv i en skulptur. I skissen, oavsett om det är teckning, 
måleri eller skulptur, finns ofta mycket liv och rörelse. Men så fort man går in i detalj och job-
bar stannar rörelsen upp. Samtidigt är det det precisa och detaljerna som berättar om just hur 
det var i mötet med en människa. Jag vill hitta ett sätt att jobba med detaljer men ändå behålla 
det spontana i skissen. Kanske kan teckningens oavslutade linjer eller målningens vibrerande 
färger väcka liv i skulpturen?

1.4 Avgränsningar
Jag väljer att arbeta med flera porträtt av samma person för att kunna fördjupa mig i hans ka-
raktär och uttryck. Jag vill komma åt det spontana i ögonblicken och tror jag kommer närmare 
det genom att göra flera skulpturer av samma modell.

Jag väljer att arbeta med lera eftersom jag tycker att det är det material som fungerar bäst för 
mig att modellera i. Det är lätt att både ta bort och lägga till och det torkar i lagom takt under 
arbetet. Jag vill att materialet ska kännas levande, och det tycker jag att leran gör till skillnad 
från plastmaterial som jag upplever som mer homogena. Jag väljer att inte gjuta skulpturerna 
eftersom jag inte har funnit något material som uttrycker det jag vill åt bättre än leran. För att 
skulpturerna ska bli hållbara kommer jag att gröpa ur och bränna dem. Leran kommer också 
få en annan färg när den bränns, vilken jag gillar mer än färgen hos den obrända leran. Jag 
kommer att arbeta med två olika leror med olika färg för att få en större variation i ytan på 
skulpturerna.
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2.0 Undersökning

Tunnelbanan. Tusen människor i sina egna tankar. Det är bara jag som iakttar. Jag tycker om gröna 
linjen. Folk som tittar ut genom fönstret. Framför mig sitter en gammal kvinna. Så många linjer i 
ansiktet. Så vackra. Alldeles rött när ljuset lyser genom huden i ögonvrån. 

Till vänster sitter en man. Stora bruna ögon. När man inte kan se var pupillen är, är det svårt att 
veta vart han tittar. De bruna ögonen påminner mig om ögonen på en ko. Eller kanske ett rådjur. De 
är så lugna och stilla. Jag funderar: Hur skulle man kunna få fram det här? Vilket material känns 
som ett lugnt rådjur? Ur dagbok 2013-03-05

2.1 Fotografierna
Jag träffar August och tar många bilder. Minnena från mötet följer med mig. Det känns som 
att jag får ett bra material att arbeta med.  August är avslappnad och kan vara i sina egna tan-
kar. Han lämnar helt ansvaret att vara uppmärksam på sin omgivning åt de vuxna.
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2.2 Teckning 

Tecknar och målar. Jag övar mig i att iaktta. Jag iakttar det som finns runtomkring mig. Min 
omgivning, familj, vänner. 

När jag tecknar funderar jag på varför jag tycker så mycket om tecknandet. I teckningen finns 
ett liv och en rörelse. Några få linjer kan skapa ett uttrycksfullt ansikte, så länge de mest infor-
mationsbärande linjerna finns med.  Teckningen kan vara detaljerad i vissa partier men för-
svinna ut i intet i andra. Hjärnan är fantastisk på att fylla i oavslutade linjer och tolka tomma 
ytor. En skissartad teckning kan skildra en hästs rörelse så att det känns som att den springer 
i 80 km i timmen. Men så fort vi ritar dit alla detaljer och teckningen inte längre bara är en 
skiss stannar hästen upp. För vi skulle inte uppfatta alla detaljer om vi verkligen såg hästen 
springa i 80 km i timmen. Kanske kan hästen fortfarande behålla farten om vissa delar är 
detaljerade medan andra är skissartade? Kanske kan den till och med öka farten? Hur gestaltar 
man rörelsen och lättheten i språnget men samtidigt behåller känslan av att det är 400 kg häst 
som springer förbi? 
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Jag är intresserad av hur upplevelsen av omgivningen kan skildras genom teckning och måleri.   
Linjer och skuggningar kan skapa en volym så att det nästan känns som att den går att ta på.   
Teckning är ett fantastiskt verktyg för att skildra volym, rumslighet, ansiktsuttryck, kropps-
hållning, ljus och rörelse.

Jag tycker att Käthe Kollwitz och Bror Hjorth visar vilka möjligheter som finns inom teck-
ning. Hårda och mjuka skuggor. Försiktiga trevande linjer och bestämda streck. Mjukt ljus 
eller dramatiskt ljus. Hela bilden genomarbetad eller fokus på bara en del. Den lilla rynkan vid 
ögat ska med. Huvudet lutar tungt i handen. Det har en tyngd fast det är ett platt papper. 

Bror Hjorths tecknade lejon är verkligen personligheter. De är tecknade med samma intresse 
som om de vore människor.  Ansiktsuttryck, karaktär och humör kommer fram. Lek med 
tassen. Förnärmad uppsyn. Man får en känsla av att uppleva lejonet just nu. I nästa ögonblick 
kanske ansiktsuttrycket kommer skifta och lejonet kommer springa upp.

Bror Hjorth uttrycker själv sitt sätt att teckna lejonen som om de vore människor i boken Bror 
Hjorth och hans teckningar: ” Medkänslan för deras öde, att de berövats friheten, fick vika för 
möjligheten att förstå dem och mitt släktskap med dem. De var mina bröder och först när jag 
begrep det förstod jag också uttrycket i deras ögon och uttrycket i deras rörelser. Deras främre 
extremiteter var armar och händer som hos mig själv, hela deras kropp var lik min.”1

Jag känner igen mig i Bror Hjorths beskrivning. För att få fram något mer än relationen mel-
lan en kropp och ett plan måste jag leva mig in i den porträtterade och visa min förståelse av 
vad hon uttrycker.

För mig fungerar tecknandet i det här projektet som ett verktyg för att hitta det jag vill kom-
ma åt. Genom att teckna August väljer jag vilka ögonblick jag vill gestalta. Jag tecknar också 
många  människor runtomkring mig för att förstå vad jag behöver betona och vad jag kan 
lämna skissartat.

1 s. 40, Bror Hjorth, Bror Hjorth och hans teckningar, 2006
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2.2 Måleri

Måleriet har kanske inte samma möjligheter som teckningen att skildra rörelse, om det inte är 
ett väldigt skissartat måleri, men för att skildra volym, rumslighet, ansiktsuttryck, kroppshåll-
ning och ljus är det helt fantastiskt. Som verktyg för att skildra ljus överträffar det klart teck-
ningen eftersom det inte bara berättar om hur starkt ljus som faller på en volym utan om alla 
de färgskiftningar som finns i ljuset. 

När impressionisterna gjorde revolt mot den rådande normen inom måleriet öppnades nya 
möjligheter för hur måleri tilläts vara.  I och med nya tekniker och nya färgtuber blev det 
möjligt att måla utomhus. Impressionisterna arbetade inte med fotografisk likhet utan upp-
levelsen av omgivningen. De målade vardagen och försökte fånga den stämning och atmosfär 
de upplevde på den plats där de befann sig just då. 2 De iakttog sin omgivning i dagsljus och 
utvecklade genom det en ny sorts måleri där ljuset bars fram av kulörvariationer istället för 
valörvariationer. Målningarna fylldes av solljus och färgprakt! 

Jag gör många snabba målningar för att se om jag kan hitta det jag vill komma åt. Jag tycker 
om torrpastellens grovhet och kornighet men jag kanske har för få färger, för ibland känns det 
som att jag letar och letar men den färgen jag letar efter går inte att få. Jag övergår till att måla 
i olja istället.

2 impressionisterna. http://www.ne.se/impressionisterna, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-02-18.



Pierre Bonnard och Edgar Degas är för mig mästare på färg.  De verkar inte ha några förutfat-
tade meningar om vilken färg något i omgivningen har. Gräset kan vara lila och himlen kan 
vara gul. Färgglädjen och intresset är lika stort i alla delar av deras målningar. I Bonnards mål-
ningar finns en sådan atmosfär och sådant ljus att de nästan känns som tankar eller drömmar. 

För mig är Claude Monet fantastisk på att fånga ljuset. Jag har aldrig sett någon annan målare 
måla solsken som Monet. Relationerna mellan färgerna och hur de står mot varandra ger liv i 
skuggorna och får solljuset att lysa. Konstnären Gunnar Larsson skriver i boken Nyskapande 
måleri:  ”Monet använder paradoxalt nog en ljusrosa grundton i lövverket som han strösslar en 
ilsken gul färg över. Den underliggande varmrosa färgen får den gula att te sig gulgrön. Han 
kan på så sätt utnyttja den gulas hela lyskraft, utan att behöva släcka den med någon grön 
blandning”. 3 

Mitt intresse för impressionisternas måleri tror jag bottnar i att jag är intresserad av att skildra 
min upplevelse av verkligheten. Även om slutresultatet kan förefalla långt ifrån verkligheten 
finns utgångspunkten alltid i något jag såg.  

Jag fascineras av Alice Neels ömsinta porträtt av människor, t.ex porträttet på John Perreault. 
Det känns som att hon har ett stort intresse för den porträtterade. Hon censurerar inte, hon 
värjer sig inte  mot att ta med lockigt hår på svettiga lår. Men hon gör det på ett ömsint sätt så 
att jag kan leva mig in i den proträtterade. Jag känner ingen avsmak, snarare medkänsla.

3 s. 62, Gunnar Larsson, 2009
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2.3 Skulptur

I en skulptur finns en fysisk närvaro. Det är en kropp som jag kan gå runt och betrakta från 
olika håll. Flera kroppar och objekt kan skapa ett rum mellan sig och en relation till varandra. 
Det bildas ett rum som jag kan kliva in i och gå omkring i. Jag tycker om det monumentala, 
när rummet är så stort att jag upplever att det fyller hela min verklighet och omsluter mig. 
Relationen till den mänskliga kroppen som måttstock är viktig för mig.

Klara Kristalovas skulpturer har verkligen karaktär.  Jag upplever att själva sinnesstämningen 
hos skulpturerna kommer fram i uttrycket. Jag får en relation till dem så att det nästan känns 
som att jag känner dem. Särskilt mycket känner jag för ”Pojken och hans tjocka mamma”. Jag 
tycker så mycket om den tjocka mamman för hon ser så snäll ut. Inför henne kan jag vara mig 
själv. Jag vet att hon tycker om mig ändå.

Jag finner en bra beskrivning av arbete med  porträtt av Bror Hjorth i boken Bror Hjorth och 
hans teckningar:  ”Och jag lärde mig förstå att det var den inre formen det gällde, den som gav 
karaktären. Jag ville uppnå största möjliga liv. Skulpturen måste byggas upp med känslighet för 
ett föremåls speciella karaktär, för varje forms förklaring, uttrycket i ögon och händer, händer-
nas böjning, fingrarnas grepp, fötternas rörelse vid gående och stående, funktionen hos krop-
pens lemmar och inte det yttre skalet. Känslighet är att rätt värdera detta, olika tyngder och 
karaktärer och rörelser.” 4

Jag känner ett behov av att börja prova mina idéer om måleri på skulptur. Jag upplever det 
impressionistiska måleriet som väldigt livfullt. Kulörvariationerna kan verkligen skapa en 
känsla av ett dagsljus på en människa eller ett landskap. Min tanke var att livfullheten i det 
impressionistiska måleriet kanske skulle gå att överföra på skulptur och på så sätt gjuta mer 
liv i skulpturen. Under de första försöken upplevde jag det dock som väldigt svårt. Den stora 
kulörvariationen som på en målning upplevs som ljusförhållanden upplevs på ett målat skulp-
turansikte lätt som just färgfläckar. Kanske att det kan bero på att färgen på skulpturansiktet 
också måste konkurrera med det faktiska ljuset som faller på skulpturen. Det målade ljuset är 
dessutom iakttaget och målat från en viss vinkel och ”stämmer” därmed bara från den vinkeln. 
Om jag skulle gå runt skulpturen borde ljuset egentligen vara ett annat. Jag tänker mig att det 
skulle gå att få ett impressionistiskt måleri att kännas som att det stämmer om jag alltid såg 
skulpturen från en viss vinkel. Dock vill jag i det här projektet se om det går att få en skulptur 

4 s. 21, Bror Hjorth, Bror Hjorth och hans teckningar, 2006
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mer levande genom måleri utan att skulpturens kvaliteter försvinner. Jag vill inte göra måleri i 
tredimensionell gestaltning där jag bara får se skulpturen och rummet runtomkring genom ett 
titthål.

För att få en uppfattning om hur jag vill att skulpturerna ska se ut gör jag några snabba por-
trätt av August. Jag gör flest porträtt av ansiktet men också några på hela kroppen för att se 
vilken relation jag vill att skulpturerna ska ha med varandra.

Jag inser att jag behöver göra många olika prov för att måla på skulptur. För att enkelt kunna 
jämföra olika sätt att måla med varandra väljer jag att gjuta tre små porträtthuvuden i många 
exemplar. Jag vet då att det bara är måleriet som skiljer dem åt, själva skulpturen är exakt lika-
dan. Jag väljer att gjuta tre olika huvuden med olika detaljrikedom för att också kunna se hur 
detaljerade linjer i skulpturen fungerar ihop med måleriet.

I mina teckningar har ögonen haft stor betydelse. Ögon kan säga väldigt mycket och jag har 
en idé om att målade ögon kanske kan ge en känsla av liv, men när jag provar idén på skulp-
turerna kommer jag inte alls åt det jag vill. Ögonen får alldeles för stort fokus, man ser bara 
ögonen. Kanske ska jag jobba mer med ögonen i själva skulpturen istället? Då kanske de inte 
behöver förstärkas i måleriet. Kanske är det lättare att måla hela kroppar än bara ansikten? Då 
hoppas jag kunna förenkla ännu mer och ge ljuset en tydlig riktning. 

14



2.4 Ett ömt iakttagande

Egentligen vill jag nog bara säga att jag tycker om dig. Ur dagbok 2013-03-23

I vardagen möter vi hela tiden bilder som representerar vårt skönhetsideal. Vi skalar bort och 
försöker bli så lika normen som möjligt.  Men i en teckning, målning eller en skulptur är det 
de personliga dragen som är de vackra. Det är de som ger porträttet liv och uttrycksfullhet. 
Det som gör mig till mig och dig till dig. Jag tror att det är det som skapar närvaro och kon-
takt. Det som skapar medmänsklighet. När vi ser personen och inte en slätstruken norm. Det 
är det som får oss att bry oss om varandra. 

För mig är grunden ett iakttagande. En konstnär som arbetat mycket med att iaktta är Bror 
Hjorth. I skulpturen Kubistisk flicka från 1921 skulle man kunna hävda att han arbetat mo-
dernistiskt och stiliserat. Det är kanske också sant, men jag tror att ett iakttagande låg till 
grund för det stiliserade uttrycket. Abstraherandet kom ur ett iakttagande av flickans person-
lighet som ett försök att förstärka den. Det är inte ett generellt stiliserande av en människo-
kropp, vilken som helst och ingen alls, utan ett sätt att förstärka just den flickans drag. SomUlf 
Linde skriver i boken Möte med Bror Hjorth: ”Tecknen i Kubistisk flicka är bara en uppsättning 
klotsar som var för sig inte har någon motsvarighet i modellens anatomi. Men klotsarna har 
bringats spela samman så att de ser ut att än lyfta varandra, än falla isär, än hänga, än sträva 
uppåt... - så berättar de om modellen, inte som hon ser ut, men just som hon lever. Livet skild-
ras och skildringen känns sann.” 5

För mig är det det som är det viktiga. Att berätta om ögonblicket som finns nu och aldrig 
återkommer exakt likadant. Det är det som berättar något om livet, som levs just nu.

Känsligheten i iakttagandet är viktig. Det är, som Bror Hjorth uttryckte det, ett ”ömt iakt-
tagande” och ett väldigt precist iakttagande. 6  För mig är det den precisionen som gör hela 
skillnaden. Precisionen betyder allt. Det är i den precisionen som inte bara en människokropps 
relation till ett plan utan hela hennes själ kommer fram. 

Skulptur, i alla fall klassisk skulptur i lera eller sten, är till sin natur stilla, kompakt och tungt. 
Men en människa är också kompakt och tung. Jag tycker att det finns något spännande i det 
motståndet – att väcka liv i det kompakta, stilla och tunga. 

5 s .9, Ulf Linde, 1986
6 s. 16, Ulf Linde, 1986
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3.0 Slutord

Jag har under det här arbetet funderat mycket på vad som är viktigt för mig, vad jag tycker är 
viktigt i mitt eget arbete och vad jag uppskattar i andras verk.  Jag vill inte tro att allt är relativt 
och beroende av sammanhang. Jag vill inte heller tro att alla enbart har sin egen subjektiva 
världsbild. 

I mitt arbete utgår jag alltid från ett iakttagande. Jag vill berätta om något jag ser. Att läsa av 
en annan människa är kanske det vi är allra bäst på. Vi övar oss varje dag i att förstå varandra.
Vad berättar varje liten förändring i kroppshållning, blickar och rörelser?  Det är i den gemen-
samma uppfattningen och förståelsen vi kan mötas. 

När jag porträtterar en annan människa iakttar jag noggrant allt det som berättar något om 
just den människan just då. Den stunden, som annars bara varar ett ögonblick, blir en evighet.                                                           

17



Källförteckning

Litteratur

Nyskapande måleri - En essä om måleriets uttrycksmedel, Gunnar Larsson, Gunnar Larsson 
och Carlsson Bokförlag, 2009

Möte med Bror Hjorth, Ulf Linde, Bildförlaget Öppna Ögon, 1986

Bror Hjorth 1894-1968, Hans-Olof Boström, Centraltryckeriet, Borås 1994

Bror Hjorth och hans teckningar,Teddy Brunius, Carlsson Bokförlag,  2006

Internet

impressionisterna. http://www.ne.se/impressionisterna, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-
02-18.

Utställningar

Klara Kristalova, Bonniers Konsthall, 2012

Bror Hjorth, Bror Hjorths hus, 2013

18


