
 

 

”För som människa kan man inte undgå att vara en del av den skapande processen: där 
upprinnelse, tillblivelse och verkan är oupplösligt förenade” Inger Christensen. 
 
Oskar Hult står mitt i rummet. Vi befinner oss i hans studio i Västberga. Till höger om honom 
hänger ”Alfabet”, T:et står som ett träd mellan två fält och över en av grenarna hänger det nåt som 
kan liknas vid ett löv eller ett djur eller en gestalt av abstrakt slag. Men det är en annan målning 
som jag fastnar för. Under ytan av det synliga döljer sig nåt. En historia, en berättelse, en 
erfarenhet.  
 
O.H:  
Vi var på sjukhuset och tittade ut mot Årstaviken. Det var den där sommaren där allt var helt kaos; 
det regnade inte på tre månader, allting brann runtomkring, alla träd bara började vissna. Det var 
något med zonen mellan inne och ute (som jag fastnade i). Vi kunde gå ut men vi ville inte. 
Inomhus vårdade vi nåt så skört och som skulle ut i den där världen. Att vara instängd, titta ut, 
titta på barnet, total maktlöshet och ångest, supermycket ångest, Att se på det här barnet och hur 
det blev till.  
 
Här är platsen, tröskeln, utrymmet mellan. I punkten där det som står stilla pekar. Varken mot eller 
ifrån någon punkt. En stilla punkt där världen vänder sig. Blicken byter position. Han gungar mellan 
två världar. Observerandet rör sig sömnlöst, förflyttningen sker som obemärkt av tid och rum. 
 
O.H: 
Jag har fått en helt annan blick på det jag gör, på världen. Jag såg världen i ett rutmönster. Jag 
såg hur allting är uppbyggt i en ordning, rymd i perspektiv där allting hade sin plats. Det var någon 
känsla av att vårt sätt att se på natur inte alls stämmer överens med naturens sätt att vara, eller 
naturens sätt att se på sig själv. Vi har ett sätt att systematisera saker och försöka styra upp det 
som vi inte har kontroll över. Jag skissar aldrig, jag ritar aldrig. Det kommer till när färg möter duk 
och rörelse. Det är ganska mycket erfarenhet. Det bygger ju på någon form av intuition, det är min 
erfarenhet av att måla, att hänge sig åt någonting och låta målningen bestämma var den är på 
väg. Målningen gör sig själv mer eller mindre. Målningen bestämmer vart den är på väg. Jag 
stirrar på ett motiv, eller på en tom duk som jag vet kommer bli nåt, snart, om jag bara låter det ta 
tid att växa fram, få flyta ut, få ta sig plats, inte fly iväg med blicken, utan låta saker verkligen bli 
till. Och jag vet inte vad det är, det verkligaste – det som träffar mig, men det är det som bara 
sker, som närsomhelst kan bryta igenom. Man skapar nåt från ingenting. Då var det bara en 
kontur, nu är det här, det här ansiktet. Så ställer jag mig på distans och tittar. Det börjar bli en 
haka, på tio sekunder har den här figuren som fortfarande inte har ögon, trätt fram i det här mötet. 
 
Oskar tittar ut genom ateljéfönstret. Kroppen är stilla, står kvar. Orörligheten möjliggör tillblivelse. 
Även den exkluderade rörelsen försätter linjen i ett nytt tillstånd: Det finns ingenting. Nu finns nåt 
nytt, som aldrig funnits där, innan nu. Hur länge har det väntat där under den vita duken, hur länge 
har det pågått fram tills det ögonblick då det gör sig till känna. Det handlar inte om fantasi, utan 
om en sorts mottagande. 
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