
 

 

 

 

 

 

 

 

Målningens blick 

Elin Odentia, 2018 

 

 
På samma sätt som att en person inte slutar vid huden begränsar sig inte 

en målning till dukens yta, utan fortsätter ut i rummet, förbi grängen, och 

också inåt i sig själv. Målningen är simultant helt plan och inte alls, 

materiell och immateriell. En kan inte se måleri som antingen ett fönster 

till något helt avskilt (verket som dess egen plats) eller ett objekt, då 

måleriet varken kan förhålla sig helt till, eller helt utesluta, det fysiska 

rummet. Jag tänker att mina målningar snarare befinner sig mellan illusion 

och materialitet: jag vill att betraktaren ska låta sig hänföras av illusionen, 

gå in i ljuset och färgerna, men också konfronteras av svarta, direkta fält 

som bryter upp måleriets rum. 

Jag tänker på dessa svarta fält som målningens blick: ögat, som något helt 

tvådimensionellt men också som det djupaste av allt. En konfrontation, ett 

motstånd, och ett argument för målningen som objekt och fönster. 

 

Stycket ovan skrev jag med en stark övertygelse, snarare än en genomtänkt 

teori, om varför denna del av mina målningar för mig så tydligt är en blick. 

I denna essä vill jag, med hjälp av andra, reflektera kring måleri med 

utgångspunkt i dessa svarta fält. De har uppfattats som ett stopp, en stöt, 

en blick (även som kamera), en konfrontation, en skylt (som i ett tydligt 

budskap eller uppmaning), ett argument, ett hål, en censur, ett skydd och 

något som förstärker målningens integritet. Jag vill röra mig kring dessa 

begrepp, men låta mina tankar dras i olika riktningar för att beröra måleri 

generellt. Jag vill förklara och hitta argument, men också krångla till. 

Och om jag över huvud taget kan prata om en målningens blick, vad gör 

den blicken? Hur beter den sig mot betraktaren? Och hur har den betett 

sig; vad kan jag hitta för historiska referenser angående blicken och dess 

relation till, eller påverkan på, mötet och rummet?  
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Om en stöt eller ett hugg, om våra sinnens 

kapaciteter att möta världen och målningen. 

 

I essän Camera Lucida (1980) reflekterar Roland Barthes över fotografiets 

essens, vad ett fotografi är i sig själv, mer än en ett pekande finger mot 

situationen, personen eller objektet som fotograferades. I sökandet efter 

essensen utgår Barthes från fotografier som berör honom, och försöker 

genom dessa förstå den fascination och/eller sensation som uppstår. Han 

kommer fram till, och myntar, två termer som ska förklara de sätt på vilka 

vi upplever fotografi.  

Allt som vi identifierar via generella överenskommelser och kulturella 

koder, allt vi kan förstå, läsa oss till (genom att titta på tidsenliga kläder, 

geografiskt placerade byggnader, attribut som signalerar till exempel 

klass, bildning, krig eller politiska händelser) kallar Barthes för studium.  

”What I feel about these photographs derives from an average effect, 

almost from a certain training. […] It is by studium that I am interested in 

so many photographs, whether I receive them as political testimony of 

enjoy them as good historical scenes: for it is culturally (this connotation 

is present in studium) that I participate in the figures, the faces, the gestures 

the settings, the actions.” 

Det andra elementet, menar Barthes, bryter eller punkterar det första 

(studium). Han beskriver det som ett stick, ett sår, ett snitt, en punkt, ett 

hål. Något som stör, som står ut från resten och hugger betraktaren. Han 

kallar detta för punctum.  

“This time it is not I who seek it out (as I invest the field of studium with 

my sovereign consciousness), it is the element which rises from the scene, 

shoots out of it like an arrow, and pierces me.” 

Fotografier som vi kan tycka om, men aldrig älska, sådana som vi kan 

intressera oss för och avslappnat tycka är okej, har inget punctum, menar 

Barthes. Att identifiera studium är att möta fotografens intentioner, att gå 

in i fotografiet i harmoni med dessa. Vi kan tycka om eller inte tycka om 

dem, men vi förstår dem alltid: för studium härstammar från kultur, vilket 

är ett kontrakt mellan kreatör och konsument. Studium är alltså en typ av 

kulturell bildning, för att identifiera punctum krävs ingen analys. 

Barthes säger i ett stycke att ett punctum får dig att vackla. Jag tycker att 

vacklandet fungerar som ett komplement till snittet och såret, vilket skapar 

en mer nyanserad bild av hur det kan bete sig. Som ett punctum vill jag att 

de svarta fälten i mina målningar ska få betraktarens blick att vackla, 

flacka mellan illusion och fysikalitet. Jag känner även igen mig i 

tankegångar om ett hål, ett hugg, en slags närvaro som greppar tag i en, 

och jag kan tycka att Barthes på ett enkelt (kanske delvis för enkelt) sätt 

förklarar något jag många gånger diskuterat (ibland med termen 

pungsparkskonst som en slags variant på punctum). 
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Det finns delar jag inte håller med om. Ett exempel som Barthes använder 

i Camera Lucida är ett fotografi från 1865. En ung man i handbojor sitter 

lutad mot en vägg och tittar tillbaka på oss som betraktare. Fotografiet är 

taget i en cell, där han väntar på att bli hängd. Här pratar Barthes om ett 

annat punctum än detaljen (som han tidigare kallat det), vilket är tiden. 

Han menar att punctum i detta fotografi är vetskapen om att mannen ska 

dö. Samtidigt, när vi slås av detta, är han redan död. Framtid och dåtid 

existerar simultant. 

Att tänka kring punctum i relation till tid är intressant, men jag vill 

ifrågasätta vetskapen: att punctum kan ha att göra med någonting vi vet, 

att vi måste ha information från en annan källa än fotografiet själv för att 

kunna huggas av det. Mitt punctum måste vara mer direkt, mer kroppsligt. 

Det måste hända något mellan mig och verket, även innan jag läst eller 

hört någonting om det (om det inte är en del av verket). Fotografiet som 

Barthes tar som exempel skulle ha ett punctum om jag kunde känna 

mannens skräck i min kropp (kanske via den mötande blicken) och såras 

av den.  

 

 

 

Suely Rolnik skriver i essän The Geopolitics of Pimping (2006), ett kort 

stycke (här taget ur sin kontext) om hur vår kropp uppfattar omvärlden 

som ett komplement till, eller snarare tillsammans med, vår perception. 

Hon hävdar att nyligen publicerad forskning bekräftar observationen att 

vart och ett av våra sinnen bär på dubbla kapaciteter att uppfatta världen 

med: den kortikala och den subkortikala kapaciteten.  

Den första – kortikala kapaciteten – tillåter oss att uppfatta världen i 

former, på vilka vi sedan projicerar de föreställningar vi redan har för att 

ge dem mening. Rolnik menar att denna kapacitet är kopplad till tid, till 

subjektets historia och dess språk, det är den vi är mest vana vid. Med den 

kommer en tydlig uppdelning mellan subjekt och objekt. 

Den andra – subkortikala kapaciteten – tillåter oss att istället uppfatta 

världen i fält av energier som påverkar oss och blir närvarande i vår kropp 

som sensationer. Till skillnad från den kortikala är denna kapacitet inte 

kopplad till subjektets historia eller dess språk. Subjekt och objekt går in 

och ut ur varandra i form av energier och dualismen mellan dessa bryts 

upp. Rolnik kallar denna andra kapacitet för the resonant body, och menar 

att det är vår kropp som helhet som har kraften att resonera med världen. 
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Rolniks kortikala kapacitet har mycket gemensamt med Barthes studium, 

vi ser världen utifrån vad vi vet, med hjälp av de koder vi redan har. En 

översättning mellan den subkortikala kapaciteten och punctum är inte lika 

direkt, men den gör att jag kommer närmare ett mer kroppsligt punctum. 

Även Lars-Erik Hjertström Lappalainen menar i Haptik, estetik, kritik 

(2012) att, medan det optiska seendet är en extern relation mellan syn och 

taktilitet, så går de i det haptiska seendet ihop till en enhet. Det är alltså 

inget som tillförs seendet, utan det har en känselfunktion i sig själv; en ny 

slags vision. Med det haptiska seendet kan vi tänka oss att konstverket 

träffar betraktaren utifrån, som en stöt. En direkt kommunikation med 

kroppen, precis som Rolniks subkortikala kapacitet och kanske en mer 

fysisk version av Barthes punctum. 

Trots likheter mellan dessa olika tänkanden och terminologier, uppkom de 

ur olika tider, traditioner och kroppar, och går inte att rakt av jämföra. 

Barthes hävdar till exempel, med hjälp av ett fotografi i vilket han 

identifierar punctum i ett halsband runt en kvinnas hals, att punctum är 

kopplat till betraktarens historia och vetande. Han förklarar att han först 

trodde att fotografiets punctum fanns i kvinnans skärp och i hennes skor, 

men att hans senare insåg att det fanns i just halsbandet, då han kände igen 

halsbandet från ett liknande som någon i hans egen familj burit. Men 

genom Rolniks termer skulle detta punctum tillhöra den kortikala 

upplevelsen, då den subkortikala inte är kopplat till subjektets historia. Det 

vore klumpigt att se de här termerna som binära, då de går in och ut ur 

varandra och då vår historia och kultur inte bara påverkar vår kodade 

perception, utan även manifesterar sig i vår kopp. Punctum kanske måste 

specificeras för att jag ska kunna använda det, men inte som motsats till 

studium. 

Jag pratar alltid om måleri i brist på ord. En stor del av förståelsen kring 

målningen – och akten att måla – befinner sig utanför det språkbaserade 

tänkandet, och termer som tid, rum och närvaro går in i, och agerar som, 

varandra. Jag tror därför att vi ofta pratar om måleri med olika ord även 

om vi menar ungefär samma sak. Punctum, den subkortikala kapaciteten 

och det haptiska seendet kanske alla närmar sig, och vill definiera, det där 

hugget: när vi, så starkt med hela kroppen, känner att en målning blickar 

tillbaka på oss. 

 

Om att låta sig betraktas. 

 

I Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) diskuterar Laura Mulvey 

fallocentrismen och kvinnan som erotiskt objekt för den manliga blicken 

i narrativ film. Hon pratar om skopofili (sexuell lust i att betrakta), och hur 

denna delats upp i det aktiva/manliga och det passiva/kvinnliga. Kvinnan 

är bilden, mannen är bärare av blicken och därmed makten (både mannen 

i publiken och mannen som är aktiv i narrativet, som publiken identifierar 
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sig med, fixerar blicken på denna bild av kvinnan). Mulvey introducerar 

to-be-looked-at-ness som en exhibitionistisk kvinnlig egenskap och menar 

att kvinnors utseende är kodat att ge en stark visuell och erotisk verkan. 

Oberoende av fysiskt kön eller genus ser vi alltså, som aktiva betraktare, 

narrativ film ur ett manligt perspektiv.  

Efter att ha läst Mulveys essä för ungefär fyra år sedan, lät jag mina motiv 

bli kroppar och inta en to-be-looked-at-ness. Det var lätt att applicera 

tankarna om film och bilden av kvinnan, på dessa motiv: de vände sig bort 

för att tillåta betraktarens blick, riktade sig åt olika håll för att leda den. 

De var öppna eller slutna, vissa konfronterade betraktaren. 

Mina målningar lät sig betraktas. Jag hittade ett lugn i att tänka att det var 

på deras villkor, de var inte offer för den glupska blicken. Jag ville låta 

Mulveys to-be-looked-at-ness vara en couldn’t-care-less-ness, som ett 

målningens beskydd, ett självförtroende. En rak rygg, en stark integritet. 

Jag förstod att målningen själv skulle ha en blick. Det är enda sättet att 

faktiskt möta betraktaren är att blicka tillbaka. Blicken måste vara skild 

från kroppen: precis som min, måste den skjuta ut från kroppen som en 

förlängning. Den måste ha en form och placering som svarar på 

målningens, för den hör till hela målningen och inte bara bilden, motivet. 

Och den måste vara mörkast av allt. Jonna Bornemark satte ord på varför, 

i Sommar (2017). 

”I det sammetslena mörkret ser vi med huden, och det grå diset avtäcker 

stämningar vi trodde var förlorade. Det mörkaste mörker finns därmed inte 

utanför det område som strålkastarna lyser upp, utan i våra egna ögon, när 

vi ser in i ljuset.”  

 

Margaret Olin diskuterar termen Gaze i essän med samma namn (1996). 

Hon nämner en viktig skillnad mellan blicken på en film och blicken på 

till exempel en målning; att när vi tittar på film får vi ofta förklarat för oss 

vems blick vi ser genom: en bild på ett landskap, eller en kvinna, kan visas 

strax innan eller efter en närbild på en av karaktärerna, för att visa att det 

är hen som tittar på landskapet, eller kvinnan, och på så vis äger den vyn. 

Som publik tillåts vi att i mörkret bekvämt och anonymt betrakta utan att 

ifrågasättas för vad vi tittar på, eller hur vi tittar på det. När vi tittar på en 

målning finns inte detta filter: vi ser målningen med vår egen blick. 
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På så sätt måste vi alltid ta ställning, i alla fall för oss själva, till hur vi 

tittar: var vi placerar oss, hur länge vi står där. Tidsrymden och det fysiska 

avståndet till objektet är, till skillnad från film, beroende av betraktarens 

val, men kanske också av hur målningen påverkar betraktaren att vilja 

möta den (jag återkommer till detta). Charline von Heyl pratade om hur 

en målning blir sedd och beter sig i ett samtal med Isabelle Graw (2015). 

”It is what painting does that is interesting, not what it is, and what it does 

is constantly shifting depending on when, where or how it is seen, and by 

whom. But I also love painting’s power and persistence as an object, and 

I love the making of it. […] I believe in this potential that is specific to 

painting: that you can stand and look and let it happen all at once, but also 

let it unfold in layers and in time.” 

Hur mina målningar ser ut idag har att göra med att jag länge ägnade mig 

åt ett mer traditionellt föreställande måleri. Under tio år målade jag nästan 

uteslutande porträtt: ansikten och symboliska attribut. Det var inte viktigt 

att avbilda specifika personer, jag var snarare intresserad av uttryck och 

stämningar, och framför allt blicken. Att låta personerna i mina målningar 

titta tillbaka på betraktaren, var ett sätt för mig att utmana, men också 

uppmana till att verkligen titta. Kanske på det sätt som von Heyl nämner 

ovan, ville jag att målningen skulle avslöjas i lager: som att det fanns något 

under fasaden, en typ av sanning som bara kunde upptäckas genom att se 

målningen i ögonen. Utan att då ha läst om blicken ur ett konstteoretiskt 

perspektiv (jag hade snarare funderat kring vad det innebär att se och bli 

sedd) ville jag både använda dess makt för att utmana, och bjuda in till 

någon form av förståelse med hjälp av dess djup. Skulle även den blick 

jag nu reflekterar kring, som inte är direkt föreställande som den i ett 

ansikte, kunna bära både en makt och en empati? 

 

Mulveys tankar kring skopofili (termen är lånad från Freuds teori om 

fetischen) och to-be-looked-at-ness, är ofta återkommande i diskussioner 

om blick, och även Olin belyser dem i Gaze. Hon menar att de av många 

konstnärer kritiserats, bland annat för den binära uppdelningen mellan den 

(vita) aktiva mannen och den (vita) passiva kvinnan, men även hyllats och 

praktiserats. Bland andra har Barbara Kruger arbetat för att väcka den 

skam, hos den betraktande mannen, som kommer ifrån upptäckten att 

någon också tittar på honom. Krugers kända verk föreställande en kvinnlig 

profil i sten som utmanar betraktaren med texten your gaze hits the side of 

my face är ett tydligt exempel, vilket även Olin belyser i essän. Kvinnan i 

sten, en bild Kruger hittat, som kanske tidigare besuttit en to-be-looked-

at-ness, och enligt Mulveys teorier kunnat konsumeras ohämmat av den 
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manliga blicken, får genom Krugers sammansättning med texten en röst, 

ett sätt att ifrågasätta maktpositionerna. I detta arbete, och det tänkande 

som till stor del kom från Mulveys essä (1975), är det förutsatt att blicken 

är en makt och en kränkning mot den som blir tittad på (och också det 

enda skyddet mot denna kränkning): akten att titta är att ta, eller äga, det 

vi ser. Det är också dessa egenskaper jag applicerat på mina målningar då 

jag sett deras tillbakablick som ett skydd. 

Olin menar att en mötande blick hos figurativa bilder historiskt använts 

som sexuellt inviterande (ibland provocerande, ibland för betraktarens 

njutning), eller befallande (ibland politiskt), men hon uppmärksammar 

även att det finns teorier som föreslår blicken som en socialt positiv akt 

snarare än ett maktspel (bland annat hos Mikhail Bahktin och Emmanuel 

Levinas). Jag tänker att det är viktigt att lyfta blickens positivt bemötande 

egenskaper i diskussionen om dess makt – och tvärtom – för att pointera 

vikten av hur vi tittar, och kanske även svårigheten att diskutera blicken 

som sådan. 

”If you can look back, you cannot be possessed by the gaze of the other. 

What is proposed is not a stare-down. It is shared gaze. Rather than 

emphasizing the power of the gazing one to make the one gazed at into an 

object, this idea suggests responsibility towards the person looking back 

at one.” 

Att blicka tillbaka, föreslår Olin, är att bjuda in, eller uppmana, den som 

tittar till relation. 

 

Om ikoner, den heliga blicken och kraften att 

skapa rum. 

 

En speciell genre av måleri vars blick möter vår, är bilderna av helgon som 

oftast påträffas i ortodoxa och katolska kyrkor, så kallade ikoner (ordet 

kommer från grekiskans εἰκών, som helt enkelt betyder bild). Det finns 

ikoner som spårats till 300-talet enligt vår tideräkning, och det finns dem 

som produceras idag. De har en mängd olika storlekar, för att praktiskt 

fylla olika syften; de största är ofta platsspecifikt målade för kyrkor, de 

minsta ska vara små nog att ha med sig i fickan då en inte har tillgång till 

bön vid ett större altare. Måleriet är avskalat, symboliskt, och mer eller 

mindre tvådimensionellt. 

Både Thomas Notini, i artikeln Vad är en ikon? (2012), och Edmund 

Ryder, i artikeln The Gaze of Holiness (2015), beskriver dessa ikoner som 

visuella texter snarare än bilder: deras uttryck och attribut ska läsas, och 

ikoner målas inte, utan skrivs. De är alltid, och ska alltid vara, en 

ofullkomlig representation av det som de ska framställa (därav det enkla, 

tvådimensionella bildspråket). Samtidigt bär de en kraft som går förbi det 

språkliga, de är skapade för att ha ett punctum, ett hugg. 
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Helgonet tittar tillbaka på sin betraktare; för att hen ska känna sig sedd, 

men det är också betraktarens uppgift att via detta blickarnas möte bli en 

reflektion av den heliga personen, för att ta del av dess övertygelse och 

lugn, och på så sätt lättare stänga ute omvärlden. Tillsammans ska de 

skapa ett meditativt, tryggt rum. En kontemplerande tystnad.  

Blicken blir en ingång, något som fängslar betraktaren med sin närvaro: 

ett så kallat hugg, och ett sätt att skapa rum.  

 

 

Jag tänker på målningens rum som en form av integritet, eller kanske 

målningens integritet som ett rum: att målningen äger en slags integritets-

sfär. Vissa målningar låter sig inte betraktas hur som helst, utan placerar 

betraktaren vid integritetens kant, ibland specifikt rakt framifrån eller från 

en annan vinkel. På avstånd ser jag målningen som bild, men mötet kan 

uppstå först när jag går närmare, det blir tydligt att jag kommer till en 

punkt där jag står precis vid gränsen till måleriets rum. Går jag närmare 

kränker jag målningens integritet. Det kan hända att jag gör det, smyger 

fram och tittar nära, nära (på grängen, på hur färgen är pålagd), men 

ganska snart går jag tillbaka och placerar mig på samma ställe – det är 

tydligt att det är här jag ska stå. Jag möter målningen med min kropp, 

vilken regisseras av målningens. 

Det som skapas är ännu ett, utöver målningens inre rum och det fysiska 

rummet den hänger i: rummet mellan målning och betraktare, där båda 

måste befinna sig för att ett möte ska uppstå, precis det som ikonerna 

skapade genom att låta den troende möta den heliga blicken: ett tillstånd, 

ett sätt att för en liten stund stänga ute allt det andra. Jag skulle kunna kalla 

det ett nu, och prata om måleri i relation till tid, men jag tänker att tiden i 

en målning fungerar mer som ett rum än som andra tidsrymder, kanske för 

att den är stillastående. I samma samtal med Graw (2015) som jag nämnde 

tidigare, kommenterar von Heyl rummet mellan betraktare och målning. 

”I try to activate the space between painting and the beholder. It is more 

interesting to me if the painting reaches out, as opposed to the viewer 

looking into it like a window, so my surfaces are often quite uninviting. 

This space between viewer and painting is external and internal at the 

same time, one could say.” 
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Målningen släpper in oss och sträcker sig ut, och blicken agerar stopp för 

insläppandet, kanske också genom att sträcka sig ut (och sticka oss, som 

Barthes skulle sagt). Samtidigt är blicken själv ett djup, och med tankar 

från stycket ovan, om ikoner, absolut ett insläppande. Den är ett 

regisserande av, men också ett samspel med, betraktaren. Den trycker oss 

bort och håller oss kvar. En intimitet och en integritet, simultant. Kanske 

på samma sätt som ikonernas samtidighet i att vara visuell text och agera 

förbi, eller under, språket.  

Jag märker att den här samtidigheten ligger i målningens natur: den är platt 

och djup och sticker ut, den ses direkt och avslöjar sig över tid, den är en 

kwasi-person som kan fängsla oss: ge oss styrka eller ta den ifrån oss, och 

fysiskt material jag köpt och satt ihop: jag vill inte se dessa olika 

egenskaper som paradoxer som kan kräva plats av, eller slå ut, varandra, 

utan låta dem agera var för sig och tillsammans. 

På samma sätt är mitt förhållningssätt till måleri romantiskt, poetiskt, och 

samtidigt helt krasst. Vissa dagar bär målningarna på relationer, blickar, 

ångest, trauman och gamla telefonsamtal. Vissa dagar pratar de bara om 

måleri: om ljus, rumslighet och ytor, om frivilliga referenser till gamla 

munkar och unga kvinnor, och ofrivilliga referenser till någon som 

tillskrevs den svarta fyrkanten för all framtid. Om att hitta exakt rätt nyans. 

Måleri måste få skifta mellan, och simultant vara, allt det här. Det måste 

få vara det viktigaste av allt, fyllt av drama, för att motivera och fånga 

mig; och bara färg, för att jag inte ska förlora mig i det. 

 

Om färg: svärtan som material. 

 

”Color as object is earthly material stuff. Color as subject arches over 

everything like a rainbow, from cosmic rays to the minerals in the earth to 

what happens inside your eyes, from religious symbology to philosophical 

problems, from phenomena to noumena. But aside from all that, color is 

just the tool that a painter wields in making a painting.” 

Amy Sillman skriver om färgen som material, som vara i ett ekonomiskt 

system och som fetisch i On color (2016). Hon beskriver all den visuella 

kunskap målare har om färger; dess tyngd, dess pigment, dess egenskaper, 

men också den förföriska känslan av att gå in i en konstnärshandel och 

inte kunna motstå vissa färger eller penslar som du vet att du inte behöver, 

hon pratar om det som en nästan erotisk upplevelse och ett slags beroende. 

Att försöka förankra upplevelser och uppfattningar om måleri teoretiskt 

kan göra att den här krassheten glöms bort, men den är viktig: allt det som 

sker utifrån förkroppsligad kunskap, ekonomiska förutsättningar, gammal 

vana eller ordlös magkänsla.  
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Jag använder Beckers oljefärg för att jag fick en låda av just den sorten i 

julklapp när jag var tolv. Lådan innehöll förutom färgtuberna en palett, en 

palettkniv och en metallkopp för linolja och förtunning. Färgen luktar 

precis likadant fortfarande, den påminner mig om känslan av att försvinna 

in i måleriet i timmar och glömma av att äta och kissa. Att få stänga dörren 

till mitt barnrum och fly.  

Elfenbenssvart innehåller inte elfenben, längre. Pigmentet kommer från 

andra brända djurben, eller horn. Den ska tydligen vara varm, men det är 

den inte. Beckers elfenbenssvart är en kall svärta. Blandar jag den med 

titanvitt får jag en vacker ljusblå nyans, men den är för kall för de svarta 

fälten. Ibland har jag använt Rembrandts elfenbenssvart, den är mindre 

kall men jag tycker inte om tuben (eller Rembrandt). Ibland har jag blandat 

min egen svärta. Ultramarinblått och bränd umbra, och någon kall röd för 

att jag ändå tycker att den drar åt grönt. Fältet på duken som ska bli svart 

grunderar jag på ett speciellt sätt: jag spacklar bort grängen med vinylfärg 

och en gummiskrapa, sandpapprar i flera lager för att det ska bli helt slätt. 

Jag måste måla allt i ett svep, ganska snabbt, utan paus. Jag lägger på 

färgen med en liten syntetisk pensel, så att det blir tunt och jämnt. Jag 

skyndar mig, men det tar ändå ganska lång tid, två timmar kanske. När 

hela ytan är täckt tar jag min moddlare och liksom klappar bort oljan ur 

färgen, gör den ännu tunnare. Allt för att motverka minsta lilla blänk. Det 

ska vara matt, levande, djupt, platt, opakt. Blir det inte rätt måste jag vänta 

en vecka på att det ska torka och sedan börja om, för att få ett perfekt 

mörkt fält: en svärta som blickar tillbaka på mig. 

 

 

 

Om att påstå målningens blick. 

 

Att känna att en målning betraktar dig, är förstås en högst personlig, 

kroppslig upplevelse. Det är därför svårt att argumentera för eller emot 

huruvida en målning besitter en blick eller inte, eller att prata om blickens 

agerande som sådant: mötet kan te sig olika, beroende av vem du är som 

tittar, hur du tittar, och om du tittar anonymt via någon annans blick, eller 

direkt med din egen. Men också av hur målningen möter dig, om den 

konfronterar dig eller vänder sig bort: om och hur den låter sig betraktas. 
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Svårigheten i att diskutera det partikulära i mötet med måleri på ett 

generellt sätt, är fascinerande och argumenterar i sig för vikten av måleri 

som ett sätt att tänka utanför, eller under, språket.  

Det är oviktigt, egentligen, om jag kallar det ett hugg, en stöt, en energi 

som uppfattas av det visuella sinnets subkortikala kapacitet, punctum eller 

en konfrontation. Det intressanta är inte vad målningen har eller är, utan 

vad den gör, och hur denna blick påverkar mötet – och rummet – mellan 

verk och betraktare, är oberoende av vad jag väljer att kalla den. 

De historiska referenser och argument jag samlat för att kunna kalla de 

svarta fälten i mina egna målningar för målningens blick, kanske inte 

heller är av betydelse, så länge jag har en stark övertygelse om att de, för 

mig, är just det: trots allt är det den starka övertygelsen som, tillsammans 

med blicken, ger ikonerna dess kraft. 

Framför allt måste målningen ha en stark övertygelse: den måste vara ett 

argument för sig själv, som att det finns en självklar plats i världen för den.  

Och jag är säker på att, om en målning kan äga ett tillbakablickande, och 

därmed simultant en slags pondus och empati; om den genom att sträcka 

sig ut mot, och samtidigt släppa in, betraktaren, kan skapa ett gemensamt 

rum och ett möte, så är den ett sådant argument. Om målningen du står 

framför gör det, är upp till er två. 
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