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[text:]

Gerlesborgsskolan i Stockholm, 1978 eller 1979: en äldre kvinna står modell på ett podium mellan 

två värmeelement. Kring henne ett femtontal elever – unga kvinnor och män – med stafflier,  

paletter, färgtuber och penslar, var och en arbetande på sin egen bild. Terpentinlukt. Ett mjölkpaket 

mellan de frostiga ytter- och innerfönstren. 

[textens början tecknar en levd erfarenhet, ett minne, genom en bestämmelse i tid och rum samt 

benämnandet av företeelser i sinnevärlden och upprättandet av relationer mellan dem] 

En av eleverna är jag.

[texten introducerar ett subjekt]

Min duk, tejpad på en masonitskiva, är i ungefärligt halvkroppsformat.

Modellens proportioner i mitt medvetande; en vilande materiell musik.

Mycket tempera i oljefärgen, som kornsnö.

[texten fokuserar här på det erfarande, tolkande och handlande subjektets domän; delvis inom, 

delvis utanför det egna jagets gräns]

”518. Sokrates till Theaitetos: 'Och om någon tänker, måste han inte tänka något?' – Th.: 'Jo,  

nödvändigt.' – Sok.: 'Och om han tänker något, måste det inte vara något verkligt?'  – Th.: 'Det  

tycks så.'

Och den som målar, målar han inte något – och den som målar något, målar något verkligt?   

– Ja, vad är målandets objekt: människobilden (t. ex.) eller den människa, som bilden   

föreställer?” (1)   

Jag tänker: ”uppmärksamhet, och eftertanke”.

Jag skriver orden i överkanten på modellstudien.

Jag känner mig till freds.



[texten beskriver här subjektets självreflektion i den aktuella situationen,

och inskrivandet av dennas uttryck i det konstnärliga uttrycket,

samt det känsloläge som inrymmer både tanke och handling]

”Med vilken rätt förklarar ni världen färdig utan tänkandet? Frambringar inte världen

med samma nödvändighet tänkandet i människans huvud som blomman på växten?” (2)

Det som visar sig, visar sig i mellanrummet;

det uppstår 

ur den mänskliga sinnesnärvaron i det givna

– språket, världen.

Det uppstår

mellan betingelserna, de inre och de yttre,

och den möjligt självbestämmande tanken

cogito, ergo sum (3)           

det uppstår,

då mellanrummet, denna gräns,

faller samman /är det skönhet/ sammanfaller

med denna ständigt erfarande, ständigt behövande, ofullkomliga kropp

som är jag, och som är du,

i världen.

”Då konstnären på ett egendomligt vis vårdar sig om den erfarenhetsfas i vilken enhet uppnås,          

skyr han inte ögonblick av motstånd och spänning.” (4)           

[texten rör sig nu – på samtliga plan – kring den konstnärliga processens aktualisering av en 

förspråklig erfarenhet av att vara ett med tillvaron; en erfarenhet mindre pretentiös, mer vardaglig  

och på samma gång långt djupare och högre än vad som låter sig inringas i ord.]



Vad visar sig? Säg det.

Ja, säg det.

***

”I motsats till den person vars ändamål är estetiskt, är vetenskapsmannen intresserad av problem,           

av situationer i vilka spänningen mellan det observerade och det tänkta är markerad.” (4)           

[texten stannar här inför en ny och väsensskild situation, komplementär i förhållande till den 

föregående; den mänskliga tankens – logos-medvetandets – potential att begagna sig av uppfattade 

dualiteter, skillnader, för att förnya sig själv]

Frihetens möjlighet:

ur erfarandet, handlingen, sinnesnärvaron

uppstår det

som i eftertanke, reflektion, kan omtolkas; omvandlas

till en fråga inför världen.

[texten uppvisar här dels en intentionalitet – det kroppsliga livets möjliga riktning mot frihet  

– och dels, implicit, ett etiskt ställningstagande, då det låter den intellektuella processen leda  

inte till ett påstående utan till en fråga; frågandet förutsätter att subjektet frivilligt avstår sin  

nyvunna, självinneslutande autonomi och åter öppnar sig, gör sig beroende, i ett slags rörelse 

från första till andra person]

***

Lyssna.
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