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Besök 

  
Det Långa Introt 

  
Av mig till dig. 

  
 	 Så nu är det dags att lämna in essän. Essän som jag har alltid varit så rädd för. Det 
stora kruxet att med ord, inte med färg, måla av mina tankar och funderingar. Hur ska jag 
förhålla mig till ett medium så avlägset mig. Ett medium som består av endast två kulörer. 
Hur förhåller jag mig till en text som känns som en recension av mitt akademiska liv? Aldrig 
mer har min ansökan till skolan känts mer relevant. Cirkeln är sluten, nu är jag här igen, 
början. Några millimeter bort från slutet. Samma känslor strömmar igenom min kropp, 
samma spänst. En nervositet väldigt lik den jag hade när jag gick igenom skolans portar för 
den första gången. Men denna gången är den inte grundad på ångest och löjliga 
förväntningar. Denna gången går den hand i hand med varma minnen. Den hjälper mig att 
få distans från mitt förra jag. Den förbereder mig för mitt nästa steg. Min energireservoar. Har 
kollat mycket på mina gamla verk under tiden. Grunnat över mina tidigare beslut och mitt 

sätt att förhålla mig till mitt 
arbete. Mitt verk Proven 
Worthy sätter tonen på idéer 
och funderingar som jag 
hade innan jag flyttade till 
Stockholm. Idéer kring 
acceptans, att bevisa sitt 
värde. Att tillhöra 
någonstans. Det var 
tankarna jag hade i början. 
Samma tankar vilar nu 
bakom mina ögon.  
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	 Som en gammal projektion, kan jag se dem och lyssna på dem. I alla sammanhang, 
under de flesta av mina vakna stunder. Men denna gången är det slutet. För att nu skriver jag 
min essä. Då jag ska för er och för mig själv tillgodogöra mina många timmar här på 
Skeppsholmen.  

	 Bokstäverna ska vara små, och i neutral färg. Sedan ska det finnas paragrafer också. 
Kanske lite titlar. Språket ska vara pubertalt för att utvecklingen går inte alltid åt rätt håll och 
tonen ska va en smula sarkastisk, för att det är väldigt svårt att vara hipp å hoj icecold utan 
självdistans. Har ändå pluggat konst i nio år så det borde klassas som en arbetsskada. Jag ska 
fokusera på min nuvarande praktik. Visuell konst. Måleri. Teckningar. Bilder. Så bilder blir 
det. Snabba starka intryck är ändå framtiden. Till min fars förtvivlan. Han brukar alltid 
påpeka att framtiden är datorer, vilket stämmer på ett sätt, men om det är något som 
verkligen är framtiden så är det flödet. Ett oändligt flöde av bilder. Bilder på allt, från 
ekorrorgier till avokadomackor på en lyxig båt. Från en solhälsning från den förbaskade 
Lejonkungeklippan i Norge, till oroväckande kravaller i Östeuropa och strandade 
flyktingbåtar vid våra stränder. Oändlig stimulans. Vilket passar OCD folk som mig mer än 
perfekt. Allt arbete hanteras undermedvetet, om det ens sker något arbete till och börja med. 
Så var jag.  
  
        Tänkte berätta lite om mig själv. Eller snarare hur jag skulle se och uppfatta mig själv 
utifrån. Om jag vore den som läste denna essän. Hur skulle min första reaktion vara? 
Antagligen lite av det här: Ännu en essä av en medelklassunge från värsta feta villaområde 
som har bestämt sig att vara svår och konstnärlig. Vilket till viss del stämmer. Men är lika 
relevant som fullkomligt irrelevant. Lite som min essä. Tur för mig så passar jag in i de flesta 
stereotyper som folk har lärt känna och älska. Kedjerökning till exempel, väldigt viktigt, 
rullade cigg. Smutsiga adidas skor och lite lätt trimmat skägg. Tackar aldrig nej till en stor och 
stark, och har alldeles för tighta jeans för en person som närmar sig trettio. 
  
        Att bryta ner ett konstnärligt arbete är ju lika problematiskt som att försöka dra in 
statistik i en genusdiskussion på fyllan. Det fungerar inte. Alla är olika, men ack så lika. Så 
istället för att bryta ner en konstnärlig process, tänkte jag bryta ner min vardag.  
  
        Allting börjar med några koppar kaffe och en aning för mycket självgodhet, för att starta 
dagen och börja röra sig in mot stan och ateljén. För kaxighet behövs, framförallt när en går 
förbi de två skulpturerna vid skolans entré. Där har en ofta fått höra storyn om grisen och 
lejonet. Hur en kommer in med stolthet och ett skriande ego, medans den andra kommer ut 
likt en gris. En stor seger, Hurra! Blockaden har brutits och jag tog mig in. Jag kommer att bli 
sedd. Tänk på all fantastisk konst jag kommer att omringas av, alla spännande saker jag 
kommer att få uppleva och allt roligt som (lilla) jag ska va en del av. Hmm! Vilket med all rätt 
stämmer. Jag tänkte verkligen så. Och jag hoppas på att alla som kommer in under sitt första 
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år tänker så. Men tiden forsar förbi och minnena filtreras av nostalgi och omsorg. Den 
ångesten jag upplevde i mitt första år har jag nu förtryckt. Och ärligt, det var onödigt då och 
ännu mer onödigt nu. Ångest över framtiden är bara en förbannelse över nuet. Jag önskar jag 
kunde resonera på samma sätt jag gör nu, efter all den tid, resurser och energi jag har slösat 
bort i en osynlig kamp inom mig själv. Av att va den rebel without a cause som jag alltid varit 
och identifierat mig med eller att ta hundra steg 
bakåt och första mina privilegier som de är och 
alltid varit. Men i mitt fall har motstånd alltid 
varit en svår men lönsam kamp. Inga 
kompromisser, huvudet rakt in i vägen. 
  
        Nu är jag är på väg utåt och grisen stirrar 
mig rakt i ögonen varje morgon! Eller varje 
eftermiddag, då jag startar min dag. Måste ända 
erkänna att det kändes skönt att skriva att jag går 
upp på morgonen och far tidigt till ateljén. 
Kanske något att tänka på i framtiden. Nå ja, jag 
vet att det låter otroligt osympatiskt, vilket det 
också är, men utan kaxighet och totalt ignorans 
är det totalt omöjligt att ens lyfta penseln ur den 
sunkiga hinken med det skandalöst äckliga 
vattnet: som jag gång på gång lovat mig själv att 
tömma och göra rent innan jag lämnar ateljén.  
  
        Nu är det väl tid för mig också att ta ett steg bakåt och reflektera. Vad som verkligen är 
viktigt i min konstnärliga praktik och lusten bakom den. Sägner och myter, färg och smuts, 
musik och kropp. Allt är lika viktigt, allt är lika relevant. Att måla är att leka, att få fram de 
bilder och fantasier jag förhåller mig till. Djup skog, höga berg och härlig träskmark. Små 
varelser som springer bakom buskarna. Ja, de måste ju bo någonstans förstår ni. Inte hänger 
de i någon tråkig etta vid Skanstull, nähä du! De lirar bakom de rötter som jag målade igår. 
Det gäller att måla upp ett litet landskap där allt ska få plats. Allt från humör, minnen och 
lust.  
  
         Jag tänkte bryta ner texten i tre delar. Tre faktorer som för mig tycks spela den största 
rollen i mitt skapande. Det handlar om min vardag i ateljén, hur jag förhåller mig till 
materialet och mitt måleri.  Den första kallar jag för färg och smuts, vilket i sin tur är den 
mest spännande komponenten på praktisk nivå. Grundligt intresse, av kladd och hantverk. 
Sedan kommer sägner och myter. Mitt råa materialarkiv. En portal till mitt förflutna och mina 
konstnärliga referenser.För att avsluta med musik och kropp. Med fokus på sinnesstämningen, 
lust och iver. Hur min kropp mår, mina rörelsemönster. 
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        Om en önskar maximal njutning, pröva att läsa upp högt i huvudet – med Steven Frys 
röst. Allt blir så mycket bättre då. Gud ja! Att jag inte visste detta när panikångestattackerna 
klampade in. Det enda jag lyckades googla upp var ”Borlänge meditation instruktionsvideos” 
på youtube. Den råa viljan som Anita och Signe utstrålade var en fyr av hopp. Det ska finnas 
yoga-lektioner också, men de finns bara på dvd tyvärr. Men nu har jag flummat bort lite för 
mycket känner jag. Så jag tänkte resonera lite kring färg och smuts. 

  
Färg och smuts. 

  
Färg. 
  
        Våldsam röd. Kaxig orange. Det lugna stilla blåa. Det kalla gråa eller den fasansfulla 
gulla. Naturens egna varningssignal. De är direkta, snabba, starka och inte speciellt diskreta i 
sina handlingar. Allt är färg. Känslor är färg, energi är färg, förtvivlan är färg, musiken, 
naturen, livet… allt är färg. Allt kan förknippas och dras in i en ända färghink. När jag går 
upp på morgonen, grå färg. För mycket grått. Grått med lilla undertoner. På min tredje 
mörkbruna kopp i mitt ljusblåa vardagsrum, brungrått. Ljusgula slingor av nån form av 
längtan att börja dagen eller en aning orange stimuli. När Amanda ler mot mig. Ljusrosa. 
Skrikig rosa som får en att gnissla med tänderna av överskottsenergi. En rolig berättelse. Grön 
mossig emeraldgrön i bakgrunden, ljusbruna rötter som svalkar sig in i det mörklila vattnet. 
Det lila som står för allt spännande som vi kanske få höra. Det bruna, våra egna rötter. Till 
jorden och historien. Hur ska vi annars ta in näring. Det orangea skrattet i slutet av historien 
måste ta sig hela vägen 
upp till stammen. 
Blandas in och födas på 
nytt. 
  
       Jag blir obekväm 
när folk frågar om min 
favoritfärg. Går det ens 
att välja?  Allt är ju 
ändå samma. Allt är 
energi. Ljusets 
hastighet, energinivåer 
som vi läser in. Olika 
frekvenser. Olika ord 
för dem. Olika minnen. 
Hur kan vi ens enas om 
vad färg vi gillar mest när det är vi själva som målar upp färgen inom oss. Vi kommer aldrig 
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kunna se exakt samma nyans av just den bruna kafferingen på matbordet. Vi borde inte ens 
försöka. Det är inte meningen att en ska känna sig ensam i mitt resonemang. Nej. Tvärtom. I 
vårt unika sätt att se på världen så delar vi kollektiv beundran för dem. Färgerna är dina 
precis som du är bara din och din egen.  
    
        Brukar alltid lista ut en skala som jag vill jobba med, på tunnelbanan på väg till ateljén. 
Aa, det blev lite för mycket marinblått förra veckan. Börjar bli lite för bekväm, mumlar jag 
oftast för mig själv. Men det blev ändå schyssta fläckar, argumenterar jag tillbaka då. 
Framförallt där nere i hörnet. Det rann så fint. Det bildades nästan ett ansikte. Nu när jag väl 
tänker på det så känner jag igen de dragen på näsan. Ser ut som min faster Lettas nästa. 
Skarp och spetsig.  En anar nästan en rakryggad stolthet, en sådan sort som bara en djupt 
kristen ortodox kvinna i sina bästa år kan med värdighet bära upp. Hon är mycket stolt över 
familjens näsa, dvs min grekiska sida av släkten. Tzanetopoulos släkten har alltid kunnat 
identifiera varandra från kilometers avstånd brukar hon skoja om. Antar att det satte sina 
spår, för att nu ser jag näsan framför mig igen. Den har dominerat hela det sydvästra hörnet. 
        En varm färg, inte gult dock. Gul är omöjlig att samarbeta med. Den måste mogna först. 
Ettrig och otämjbar är den som ung. Den behöver en bra blå stund, under det gröna 
trädet.            

  Den behöver brungrå transparent energi för att kunna lugna ner sig. Likasom min morbror 
Jan. Det perfekta exemplet på brungrå energi. Inte på det negativa sättet. Man har i alla år 
lärt sig använda en sådan vacker färg som grå, som symbol för misär i betongförorten. Men så 
är det inte. En mulen dag är ett tillfälle för mig att vända blicken mot himmelen utan att kisa. 
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Min morbror Jans brungråa nyanser handlar om rötter på en stadig sten. En typ av energi 
som alltid behövs, i alla sammanhang. En familj, ett sällskap, en målning.  
  
        Rött är för starkt just nu. Orange då? Den är ju fin, passar bra med blått, lila och grönt. 
Den passar faktiskt bra med allt. Definitivt orange. Men det oranga färgen är väldigt svår att 
kunna samarbeta med på ett diskret sätt. Den vill alltid ta över. Den är tjock, tveklös och 
kompromisslös. Typisk vädur till färg. En äkta Pavlos, en grekisk far med utstrålning som 
värmer men ofta bränner. Som den grekiska solen. Man saknar den tror man, tills man står 
där rakt under den (då man panikslagen letar efter skugga). Men så är det inte med min far, 
för han har på sig ljusgröna vantar när han kramar oss. Omhändertagande och ansvarsfull 
styrka. Som orange oftast är. För att orange har också brunt i sig och jordnära.  
  
        Kanske en sån där fabriksorange som fotbollsspelare har på sina skosnören. De jobbiga 
bara. Typ Ronaldo eller Peppe. En bra skrikig orange färg, men kanske inte lika osympatisk. 
Med lite neongrönt för att bryta ner det lite grann. Alternativt en något varmare grön. En 
sådan grön som Sven Nordqvist bruka illustrera fram i sina böcker. Viridian och en aning oliv, 
strax innan neaplesgult tar över undersidan. Trädgårdsgrön i maj. Varmt och skönt, 
någorlunda blåsigt kanske. Så ganska mycket blå i den. En massa smuts ska det vara, ogräs. 
Och sedan små mucklor som glufsar i sig pannkakor i ogräset. Undrar om de kommer trivas i 
min trädgårdsgrön? Jag måste se till att får nog med ljus och värme. För mucklor är ju väldigt 
blyga och ömtåliga små varelser. Allt måste vara perfekt om jag ska försöka lura ut de i 
målningen.  
  
         Jag vet var ni tänker! Vilken smörja! Inte kommer de ut. Ni kanske ifrågasätter hela 
storyn, var är smutsen du lovade oss, allt handlar ju bara om färg. Låt mig stoppa er där. För 
många frågor och lite för hård attityd. Jag håller på att blotta mig här. Tog mig minst två sidor 
att skaka bort den kaxiga tonen. Det känns som att inte ens Fry-stämma har kunnat domna in 
er i texten. Smutsen är ju alltid med. Inte har den gått nånstans? Den är på golvet, på 
penslarna och på det gamla bordet där jag spänner fast mitt papper. Det är en blandning av 

allt nästan. Å nej, det är inte 
smuts, som smuts. Det är mer 
som kryddor till berättelserna. 
Nästan allt här i livet behöver 
saltas ganska mycket. Akvareller 
är inget annorlunda.  
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Smuts.  
 
	 Smutsen lever sitt eget liv, skapar sina egna mönster och har sina egna rutiner. Den 
grunderar mitt papper, håller igång mitt humör och bevarar ateljéns naturliga klimattillstånd. 
Här ska det andas fritt. En kan och bör ha smutsiga kläder på sig, kaffet är av dålig kvalitet. 
Det ska hällas in i en skål och bestick bör inte tas för givet. Det ska lukta tusch och terpentin 
och ska vara en aning för kallt. I en nersmutsad ateljé är allt påbörjat. Inget är stänkfritt. 
Finns inget nytt, inget blankt, inget för dyrt, inget för värdefullt att väcka skräck i en. Inget 
man ska va försiktig med, inga baktankar. Bara jag och smutsen. Den väntar tålmodigt. Den 
kan vara blyg och avvaktande, samtidigt som den kan köra över ett helt sällskap med sitt 
babblande. Den sitter lite överallt. På handtaget till 
min hårtork, på spetsen av min morakniv och på 
bordet där jag spänner fast mitt papper. Damm, 
pigment, salt och tusch. Små kvistar som jag 
pressade emot min tuschteckning häromdagen. 
Gamla snusburkar, som nu är färghållare. En 
gammal kaffekopp, en krasslig stereo. Det är allt 
som är kvar efter slaget. Små påminnelser om vad 
som försiggår i min ateljé. De som skonades. Det 
som blev kvar. Allt annat finns överallt. Finns i 
målningen, på bilden utav målningen, på min 
dator, på min mobil, på min externa hårddisk, på 
molnet, även på nätet. Men smutsen, den är kvar. 
Med mig. Det är vi som står kvar. Bättre sällskap 
kunde jag inte ha önskat mig. Det är en fläck med 
indian red som har torkat ganska nära min hink 
där jag läger mina penslar i blöt. Den har suttit 
där och spanat in hela processen. Ibland stänker 
den av sig lite rött, om jag trasslar förbi lite fräckt men det har inte varit så mycket mer än det. 
Andra fläckar av sin sort är inte lika blygsamma.  
  
         Smutsen är en mentalitet, att inte ta mig själv på för stort allvar. Att fokusera på det 
väsentliga. Att känna mig fri i mina handlingar. Att det RÅKAR hända saker. Att frigöra mig 
själv från demonen Misstag. Att vara rå. Ingen förfinad version av mig själv. Inga baktankar 
på hur jag vill att andra ska se på mig. Hur jag själv vill se på mig. Det ska vara rå existens. Jag 
ska befinna mig i det smutsiga lilla rummet, med papper och färg, kaffe, fläckar och damm. 
Jag är bara en del av det. Det handlar inte om levnadstillstånd eller hygienstandard. Det 
handlar inte om nån bohemisk indie-version av hur en ateljé ska se ut på ett designblad. Det 
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är inget att föra marknadsföring med. Det är en inställning. En reflektion av mitt inre. Min 
arbetsplats. Mitt arbete. Jag. Hur jag rör mig i rummet. Hur min kropp mår. Min utstrålning. 
När jag pratat med nån, vad vill jag förmedla? Vill jag få ett skratt av dem? Ett leende? Eller 
vill jag verka kall, intressant och proffsig? Jag stänger dörren. Vad gör jag sen? Är radion på? 
Tonläget i min röst. Det är jag, i ett rum där jag få vara jag. 
  

Sägner och myter.      

         Barnböcker, sagor, litteratur och mytologi. Allt ifrån Plupp och Hattifnattar till antika 
Greklands Dionysos. Guden som står för berusning och fest. Detta kapitel är ett snäpp mer 
personligt än alla andra och kan vara svårt att relatera till. Denna gången är det inte upp till 
betraktarens ögon. Denna gången är det en färdig produkt. En beskrivning av mitt inre arkiv. 
Hur jag ser på mina målningar och vad jag tycker är viktigt i mina landskap. Detta handlar 
om alla dessa historier som ger mig kontext. Mina referenser och mitt råa material. Min 
utgångspunkt. Jag jobbar mycket med min barndom. Den energin och mentalitet är viktig för 
mig. Nyfikenheten och den utsatthet den ackommoderas av. Den lekfulla inställningen och 
den sköra naiviteten. Att våga göra fel och att vara inkonsekvent. Inga storartade planer, 
ingen vidare fundering, inget grunnande över vilket uttryckssätt som ska följa efter. Inga breda 
analyser om hippa funderingar, nej. Detta är endast för mig. Mig själv. Det handlar om min 
barndom. Blandningen av skandinavisk och grekisk mytologi. Mixen av nordeuropeisk 
folklore och anatolitiska folksagor. Blandningen av sydeuropeisk pallet och nordisk stillsamhet. 
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En plattform att kunna utöva alla dessa karaktärer och historier som jag har växlat fram och 
tillbaka mellan. Att ta det skandinaviska tysta lugnet och bryta ner det med högljudda 
orangea skratt. Att måla upp en trollskog med en slinga blått, tagen direkt från det Egeiska 
havet. Var kommer färgerna ifrån? Var är det för ljus i bilden. Vem skulle trivas i mitt 
landskap. Är det Tofslan bakom den grålila stenen eller är det stänk av nypressade vindruvor 
på ett olivträd? Kan ha varit Pan som slarvat runt med sitt vindrickande när han förföljer 
nymferna vid den mörka stigen. 
  
         Har alltid fascinerats av dessa historier. Höga berg och gömda slott. Stora fält där 
mäktiga strider har ägt plats. Förbjudna floder, öde träskmark. Troll som bor djupt i de mörka 
skogarna, alver, jättar och dvärgar. Centaurer och sirener. Orcher och Ents.  
          
         Långa resor mot norr. Från Aten till Gällivare. Alla landskap på väg till kontrasten. Från 
sanden och Aisopos till sovkupén och min mammas röst när hon läser Piratboken för mig och 
min lilla syster. För mig så är alla dessa historier min mamma. Alla sagor, alla teckningar. Våra 
långa promenader i Norrlands skogar. Mitt konstnärskap. Allt är hon. Att jobba med dessa 
sagor ser jag inte som ett medvetet val. Jag ser det mest som en sida av mig själv som länge 
har hållits undan. Men ändå lyckats småsippra ut. Det är först nu nära min masterexamen då 
jag accepterar mina barnsliga tankar och idéer som präglar min konstnärliga praktik. De ska 
tas fram och hyllas för den enkelhet de står för.  

  
Kropp och musik. 
  
Kropp. 
  
          Kroppens rörelsemönster, vibrationer och tonläge. Temperatur, tidpunkt och spellista. 
Allt ifrån blodsockernivån till vinterstämning. Detta kapitel handlar om hur min kropp 
påverkar mitt arbete. Hur jag, som är en kropp, påverkas och anpassar mig till min 
omgivning. Dualiteten mellan kropp och 
sinne har jag aldrig förstått mig på. Trotts 
att de nu får olika kapitel så ser jag de 
som ett. Min själ är min kropp. Det finns 
inget tredje perspektiv. Jag svävar inte 
ovanifrån och observerar. Allt är jag. 
Mina knän är lika mycket mitt dåliga 
morgonhumör som min sura mun. Mina 
händer är lika glada som mina ögon. De 
viftar och flaxar runt likaså min tunga. 
Det är viktigt för mig att förmedla detta. 
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För att min praktik är endast lust driven. Jag kan inte måla om jag inte vill. Jag kommer inte 
göra det. Det finns absolut inget tvång i mig när det gäller min praktik. Har varit väldigt hård 
med det. Jag tror inte på påtvingat arbete. Jag tror inte på många timmar. Jag tror på långa 
sekunder. När tiden pausar. När tiden förlora sin tyngd och auktoritet. Då jag befinner mig 
där jag borde befinna mig. I synk med mina känslor tankar och kropp. När prestationsångest, 
tvivel och självhat verkar ha en tragikomisk hint av ett sorgligt förflutet. Då jag kan jobba med 
kärlek för mig själv. Inte utav egoistiska själ. Men ut av ren acceptans. Mina fötter står precis 
där de borde stå. Mina händer jobbar med exakthet och precision. Mina ögon verkar förstå 
kemin i kulörerna och mina öron läser in Simones röst i sin renaste form. En uppnådd synk. 
Den ska inte tas för givet och bråttom har vi. För snart så slinker vi ur denna himmelska trans. 
Tvivel och cyniska tankar kring acceptans och resultat dras in och mörklägger allt det finna 
som fick upplevas. När ord som effektivt och leverera börjar kännas viktiga. Då var det klart. 
Många timmar börjar nu. Många timmar av inget. Det är dags att gå hem. Nu är jag trött. 
Allt som har gjorts ska få finnas kvar. Många timmar ska inte lägga sig i den tidigare 
processen. Den ska inte slösas bort. För de långa sekunderna är få och väldigt värdefulla.  
  
Kyla, mulet väder. Moln, snö och åska.  

  
Musik. 
  
    	 Känslornas fåraherde. För många val och tankar, för mycket rätt och fel. För mycket 
tradigt och ointressant. För mig känns det väldigt läskigt att ensam gå igenom denna stund. 
Att ge sig in på en reflektion av sitt inre och att aktivt jobba för eller emot mig. Att jobba som 
konstnär är en ensam process. Det är stilla och lugnt. Min röst har monopol i min ateljé för 
ingen kan höra vad jag säger, ingen kan se hur jag rör mig. Bara jag. Då kan musik få leda. Att 
bli led är starkt. Att vilja bli led är ingen svaghet för det är en styrka att låta bli, att släppa. Att 
inte ha koll på allt. Det är en styrka att följa. Så nej. För mig just nu, i mitt skapande vill jag 
gärna bli led. Inte bara min röst utan det ska gärna vara fler på min resa, för stunden i alla 
fall. 

Det kanske kommer en tid då ensamhetens stillsamhet kan ge mig ro. Men för stunden så har 
Atens busiga rytm byggt upp mitt psyke på ett sätt där tystnad väcker oro hos mig. Till mina 
grannars förtvivlan så är mitt måleri direkt knutet till väder, lukt kropp och musik. Har aldrig 
målat, tecknat eller skulpterat utan musikens sällskap. För mig är det samma. Jag kan höra 
musiken när jag kollar på mina verk. Jag kan se vilken spellista som var aktuell under denna 
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perioden. Jag känner av lukten av alla låtar jag har lyssnat på när jag blandade mina färger. 
Allt ifrån Nina Simone och Frank Sinatra till grekisk folkdans och elektronisk musik. Viss 
musik till vissa målningar. Viss musik till olika steg av den måleriska processen. Varm musik 
när jag binder fast en atmosfär. Sidney Beckett kanske? Stark aggressiv punk när jag går in i 
detalj. Grekisk folkmusik när jag målar hav. Allt behöver sitt eget soundtrack. Jag skulle aldrig 
våga måla utan musik. Det skrämmer mig som tanke. Att inte ackommodera denna lustfyllda 
stund med en låt. Att vara tyst när jag leker med färg. Att inte involvera resterande sinnen i 
denna process. Ett gammalt trick som min pappa lärde mig under min tid i familjens butik. 
Att alltid använda mig av alla sinnen när jag försöker läsa in ett verk. 

 Epilog. 

Att knyta ihop säcken. 

	  Så nu har jag nått den punkten som jag aldrig hade trott mig vara möjligt. För nu är 
det dags att avluta denna essä, knyta ihop säcken. En udda process. Å nej det va inte alls så 
svårt som jag trodde. Men det är typiskt mig, att återigen förstora upp allt i mitt huvud. Att 
skapa demoner och synliga barriärer. Katastrofscenarier. Ett ganska gemensamt drag för 
människor som mig själv som har glidit igenom livet med allt för få kriser. Mitt ynkliga sätt att 
se denna process som ett straff  inte ett medium att uttrycka mig med. En chans att nå ut. 
Någon kan till och med finna detta intressant. Vem vet? Det är såna stunder av ödmjuk 
självkritik när jag tänker på min lillasyster. Rosina. Ett mirakel av energi. En styrka likt inget 
annat. Ljusa toner av gult och rosa som skiner så starkt. Tränger igenom allt. Du ser, inget 
kan sakta ner min lillasyster. Inget kan få henne att tappa mod. En person väldigt olik mig 
som däremot har gått igenom dessa kriser. Som har skrivit åtskilliga essäer under sin tid och 
som nu, icke fördömande, vägleder mig  igenom min otålighet och naiva inställning. Ett 
hinder från att stressa allt för mycket över elva sidor om mig själv. 

Besök. 

 	 Det känns nästan som att ha folk över. Ett besök. Så nu när jag skriver om min smuts 
och min färghink, mina rörelser och musikval. Så kan jag se min kropp stå där i mitten av allt. 
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Jag håller en kopp kaffe kanske. Tänkte bjuda men kan inte i min förtvivlan hitta en ren kopp 
åt dig. Du sitter säkert jämt till mig på min gröna fåtölj. Du tittar lite ängsligt över röran i min 
studio. Du gillar röran men är en gnutta nervös. Kollar efter fläckar. Så att du inte råkar sitta 
på något geggigt, du ska ju vidare sedan. Du uppskattar stämningen. Du gillar energin. Oj 
här händer det mycket utrycker du dig snällt. Du kanske tycker att jag är lite för hård mot 
mina målningar. Du verkar lite orolig över de. 
Ser du, de ligger lite överallt. Du frågar om det 
är meningen att de ska bli behandlade på det 
sättet. Att jag spikar rakt igenom. Att jag inte 
ramar in. Att rulla ihop allt i en hög. Att måla 
på baksidan. Att klippa, klistra, skära riva som 
jag gör. Du städar lite diskret. Tar upp en 
målning från golvet och lägger det på bordet. 
Men du ser, detta är ingen misshandel. Jag 
älskar dem. Likasom jag älskar och hatar mig 
själv. Jag ser värdet i dem. Men jag tänker inte 
dalta med dem för jag vill inte skämma bort 
dem. Precis som jag gör mot mig själv.  
Målningarna är inget annorlunda än det vita 
papperet som väntar tålmodigt. Den är inte mindre värd. Enda komponenten som har 
orsakat denna obalans är tiden. Men den kommer att få sin stund.  Jag vill att de ska va nära 
mig. Vi ska va nära. Om de inte vore på golvet, om de inte fick vara med varandra. Då skulle 
de va något annat. Något stressigt och avlägset. Något med ett pris på. Något som skulle 
orsaka ångest. Något som skulle få folk att röra sig oroligt omkring dem. Ingen skulle vilja ta 
på dem. Inte på samma sätt i alla fall. Skulle skapa distans och det vill jag inte. Rått, enkelt, 
direkt. Inget förfinat.  

 	 För att du ser, så vill jag vara. Det är så jag vill se mig själv.  Jag vill vara tillgänglig. Jag 
vill att min omgivning ska känna sig avslappnade runt omkring mig. Jag vill att du vågar tar 
på mig, att du vågar prata med mig. Att du vågar ifrågasätta mig och mina val. Jag vill att du 
ska vara direkt, enkel, medmänsklig och kärleksfull. För mig är min konst inget annat än mig 
själv. Då ska det kännas och uppfattas på samma sätt som jag vill att du ska se och uppfatta 
mig. Du kanske tycker att jag är lite slarvig, lite för snabb med mina vassa kommentarer. Jag 
pratar lite för mycket och kanske skämtar om saker jag inte borde kanske skämta om. Att jag 
har en åsikt om allt och inget. Du kanske känner att jag är lite jobbig och svår ibland. Men 
förhoppningsvis så hoppas jag att du känner att du kan säga allt detta till mig. Att det finns 
utrymme för förbättring. Att jag är tillgänglig. Det är precis så jag önskar att du och jag eller 
vem som helst ser och uppfattar min konst. 
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