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Konstnär blir ikonmålare

Spänningen mellan konstnärlig frihet och traditionens bestämmelser

Min syn på ikonmålning är konstnärens och den
ortodoxa kristnas. I ett trettiotal år har jag
arbetat med konst, men som ikonmålare är jag
en nybörjare. Jag ser på det jag gör som två
olika aspekter som förenas av min ortodoxa
livssyn. Bildkonsten och ortodoxin valde jag i
tjugoårsåldern. Jag fattade mitt beslut för att
leva både i min kropp och i mitt hjärta, inte bara
i mitt huvud. Ändå upplevde jag länge att
ikonmålandet var alltför heligt, och samtidigt
var jag rädd för disciplinen. Först nu, när jag
har börjat, kan jag se att målandet är en väg, ett
sätt att växa i helighet.

Det grekiska ordet för bild, ikon, används nu i
många sammanhang. Det dyker upp i samband
med datateknik och till exempel när man talar
om de mest synliga artisterna i olika musikstilar. En modemedveten person kan bli en modeikon. I
kristna sammanhang avser ordet ikon ändå de bilder som har en given liturgisk roll i den ortodoxa
kyrkan. I sin mest typiska form är en ikon ett verk som målats på träbotten med temperafärger (inte
t.ex. oljefärger) och som går att flytta. Verket kan föreställa Kristus, Gudföderskan alltså Jungfru
Maria, änglar, heliga människor eller upphovet till en fest.

Andrej Rublev,
den Heliga Treenigheten
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Mandylion
1500-talet

Enligt den ortodoxa kyrkan har ikoner två uppgifter. För det första väcker en ikon vår vilja att be
och för det andra undervisar den oss. Ikonen är alltså framför allt ett sakralföremål som utan sin
liturgiska roll på sätt och vis blir meningslöst. Ikonerna grundar sig för det faktum, att Gud har
skapat oss till sin egen ikon (1 Mos. 1:26–27). Ikonerna är teologi som getts en fysisk skepnad i
färger, de förmedlar troslära och budskap till den bedjande eller åskådaren lika väl som det skrivna
ordet. Man tillber inte en ikon. Man respekterar och hedrar en ikon som ett trosvittne, som ett
vittnesbörd för Kristi frälsningsgärning, precis som man visar respekt för ett kors eller evangeliet.

Ikonmotiv

Ikonernas förebilder är den icke av människohand målade Kristus
(Mandylion), den bild av Kristi ansikte som fastnade på den duk som
Kristus sände till kungen i Edessa då denne var sjuk.

Enligt traditionen var den första egentliga ikonmålaren evangelisten
Lukas, som uppges ha målat Gudföderskans ikon, Hodigitria,
vägviserskan. På ikonen pekar Jungfru Marias hand mot Kristus och
visar alltså kristna vägen.

Mest känd av Kristusikonerna är Kristus Pantokrator, där Kristus i sin
vänstra hand håller en Bibel eller bokrulle. Högerhanden är höjd i
välsignelse och fingrarna formar kristusmonogrammet IC XC. I Kristi
gloria återfinner vi i form av tre grekiska bokstäver det namn som Gud
själv använde om sig i sitt samtal med Moses:
Jag är den jag är (2 Mos. 3:14). I kläderna illustrerar det blåa tyget Kristi
kunglighet och hemlighet samt Hans mänskliga natur. Det röda i tunikan
uttrycker Hans gudomliga natur och dess ära och helighet.

Ikoner som uttrycker det varma förhållandet mellan Gudföderskan och
Kristus betecknas med det grekiska ordet Eleusa. Grekiskans eleos
betyder förbarmande, barmhärtighet, godhet eller Guds barmhärtighet.

En ikon kan också vara en bild av heliga personer som kyrkan har
helgonförklarat på grund av en folklig vördnad.  Ett betydande helgon
som är väldigt älskad överallt är den helige Nikolaos av Myra i Lykien.
Att en ikon föreställer den helige Nikolaos kan man känna igen på
anletsdragen och hans kläder.

I händelseikoner beskrivs en fest under kyrkoåret, såsom jul eller påsk. En
person kan ensam avbildas på en ikon endast om personen i fråga är känd
till namnet och har en minnesdag i kyrkans kalender. På ikonen skrivs
alltid namnet på den person eller den händelse som illustreras.

Det bör inte finnas någonting på en ikon som väcker frågor som fjärmar
åskådaren från bön. Ikonmålaren måste känna till och kunna grunderna i
ikonteologin och följa en given modell i sitt målande. Ikonerna förkunnar
genom sina texter och sitt bildinnehåll. De berättar om Guds förklarade
värld, som redan nu är delvis här. Det här, som slutligen inte kan
föreställas helt av människan, representeras med ikonernas eget bildspråk,
som avviker av naturalism.

En ikon föds ur den levande upplevelsen av eukaristin. Därför bör ikonmålning ses ur samma vinkel
som övrig kyrklig tjänst. Det är på grund av den här tjänande uppgiften som höga krav ställs på

Gudföderska från
Tikhvin (vägviserskan)

Kristus Pantokrator
500-talet
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Furst Igors Gudföderska
från 1500-talet, Ryssland

Drn heliga
nattvarden

Den helige Nikolaos av
Myrra

ikonmålare. Ikonmålning kan inte vara bara en hobby, utan ett arbete man
utför till Guds ära. Målaren skall inte ställa sina egna personliga
preferenser i första rummet, utan arbeta inom kyrkans tradition. Som ett
tecken på det här skriver målaren inte sitt eget namn på ikonen, utan
namnet på den heliga person eller den heliga fest som ikonen föreställer.
Det gör ikonografin till en anonym konstform.

Kroppens tid, icke-vetande, upplevelsen

För mig är kroppsligheten viktig, liksom att allt får ta sin egen tid, vara
långsamt och bygga på upplevelse. Viktigt är det också att vara
osystematisk. Människan är inte ett fullständigt logiskt, slutet system;
hon är ofullständig, föränderlig och ibland också irrationell. Gud bara
är perfekt, inte människan.

Någonting i mig motsätter sig att jag med mina kunskaper och
definitioner kunde närma mig det som för mig är trons djupaste upplevelse. Hur kan man tala
offentligt om sin egen bön – det är ju det ikonmålning är? Att ge alltför många definitioner stör den
finstämdhet som finns i andlighet och i den konstnärliga känslan. Kanske verklighetens djup bara
går att inse genom mystiskt seende. Talets problem uppstår när jag
närmar mig Gud, evig och okänd, som ändå har uppenbarat sig för oss
fullständigt i Kristus.

Att måla i bön

Att förena bön med ikonmålning är en genuint ortodox tradition. Det
innebär också att man tar fasta på det kroppsliga, på det förnimbart
materiella och helgar dess väsen. Hjärtats bön, eller Jesus bön, hesykasm
(hesykhia= tystnad), är en mycket gammal kristen meditation som
beaktar att vi är kroppsliga varelser. Hesykasmen är en östlig tradition
som i det tekniska mycket påminner om buddhistisk meditation.
Innehållet finns ändå i Jesu Kristi, Guds Sons heliga namn: målet är ju
inte att uppgå i det absoluta, utan att som person i bönen möta en
Personlig, Treenig Gud. I Jesu bön repeterar man Kristi namn:
”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare”.

I vår ikongrupp på tre konstnärer målar vi i bön och tysthet. I bästa fall är
varje målningsrörelse och blandning av färger en bön. Vi inleder och
avslutar alltid våra lektioner med en gemensam tidebön.
Ikonmålningsklubbar blir lätt platser för social samvaro, men tal och en
ljudmiljö förhindrar förundran. Förundran är ett förstadium till bön, det
tillstånd då jag hittar mig själv, där jag bakom mina tankars oväsen finner
en emotionell förmåga att lyssna till Gud.

Att man samlar sig själv och öppnar sig är nödvändigt för både bön och
målning. De behöver inte utesluta varandra, utan gemensam tystnad och
bön stärker och gör oss lyhörda för kroppslig djup-kunskap med andra.
En alert tystnad borde vara ett naturligt tillstånd, ett tillstånd ur vilken tal

och gärning föds. Att lyssna lugnt och alert på vårt hjärta beskriver de
grekiska fäderna med ordet nepsis.
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Tiina målar Den Helige Serafim

Ödmjukhetens frihet

För ett bildproffs är ikonmålning verkligen en övning
i ödmjukhet. Driften till självständiga lösningar är
stor. Att acceptera sin roll som en mästares lärling och
ta emot handledning är ändå en del av övningen. Jag
har lämnat bort konstnärskapets ambitioner, önskat
frigöra mig från mitt yrkes vanliga belastningar. Jag
tror inte att jag automatiskt är en god ikonmålare,
trots att jag är konstnär. Snarare tvärtom. Samtidigt är
ikonerna alltid osynligt närvarande i min konst, även

när jag målar motiv som inte är kristet.

I forna tiders ikonverkstäder hade varje person specialiserat sig på någon viss del av ikonen och
bilden blev till genom grupparbete. Skulle jag vara redo att arbeta så eller har jag fortfarande mina
egna ambitioner i arbetet? Det finns många goda orsaker till att ensam måla sin egen ikon, bland
annat en total fokusering på en samvaro med helgonet. De heliga pekar ju alltid bort från sig själva,
mot kyrkan och Kristus.

Min egen konst

Mitt målande står långt från traditionell ikonmålning,
åtminstone vid första ögonkastet. Jag gör stora verk
där det centrala är rörelsen och en noggrann skiktning
av färg som bygger på materialet. När jag målar föds
färgharmonin i en fältprocess där varje del påverkar
de andra. Det skulle vara svårt att arbeta så att en del
av bildytan är orörd, som när man målar en ikon. Då
målar man först bakgrunden, sedan kläderna och sen
småningom ansiktet. I början är den målades ansikte
en mörk fläck och så växer ljuset.

I mina målningar har jag undvikit skarpa former för
att kunna arbeta på färgens och rörelsens villkor. I
ikonmålning är det däremot viktigt att formen är
tydlig och asketisk. En lyckad målning är en
sedimentering av mina stunder i nuet, mina
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minnesbilder, mina sinnen, min kropps rytm och en färg som uppträder i något material. Färgerna
uttrycker något tidlöst strålande, nästan helighet ibland, när deras egnaste ljus visar sig, avslöjat av
naturligt ljus. Den viktigaste kopplingen till ikonmålning är just den högaktningsfulla känslan för
färgpigment och materialets väsen.

En ikon kräver, precis som en målning, att man känner efter, sinnligt, och tar en paus från analysen.
I en ikon handlar det om ett möte mellan personer, medan en konstnärs målning är ett slags
uppgående i materians väsen och en dialog med den.

Ikoners kreativitet

Kunskap om ikonmodellerna är till hjälp. Det finns ändå bara ett fåtal
absoluta regler för ikonmålning. Till dem hör att skriva in namn och yrke
på personen som avbildas på ikonen och att personen i fråga ska ha en
gloria.

Motiverade förnyelser i mönstret för en ikon uppstår då och då, den
Heliga Ande är ju också kreativ och nyskapande. Ikonmålning handlar
inte om kopiering, även om man av modellbilder lär sig en hel del om
attityden till de heliga. Ofta förenar en ikon på ett kreativt sätt och
ikonteologiskt motiverat drag från flera modellikoner. Varje verk har sitt
eget uttryck som präglas av målaren; ansiktet får ofta fysiska drag av
målaren själv. Kroppsrelationen uttrycks i handrörelser, i ögats och
munnens former. Ett penseldrag är inte anonymt, varje hands tyngd och
rytm har sitt eget uttryck. Färgerna präglas av valfrihet i kombination
med traditioner och symbolik.

Olikheter i samma ikontyp beror på det unika mötet mellan två personer,
den givna målaren och det givna helgonet, förutsatt att man utför sitt
arbete i bön. Den andliga kontexten påverkar också alltid målaren.

När jag ser en ikon, eller snarare: när jag möter en ikons närvaro,
förändras trä och färg och präglas av Anden i den stund då jag medvetet
för mitt sinne och mitt hjärta till Gud.

Ikonerna försöker så gott de kan hålla mitt hjärta vänt till det heliga. De förändrar genom sin
närvaro min slutenhet till öppenhet, de samtalar med mig. Jag försöker låta dem tala till mig, och
inte bara vice versa. Om jag bara också kunde se andra människor som ikoner – de är ju
uttryckligen avbilder av Gud.

Det omvända perspektivet som är kännetecknande för ikoner, att ikonen ser på mig, betyder för mig
att det inte bara är jag som målar helgonet, utan att helgonet låter mig måla sig själv. Det är som om
man försiktigt, försiktigt skalade fram något oändligt värdefullt och dyrbart. Den heliga visar sig
genom målningsarbetet, genom det som förmedlas av färger och trä. Ibland, när jag målar ögon åt
den helige Serafim, ser jag honom. Jag ser honom inte på förhand, i en immateriell syn, utan precis
i målandets ögonblick när jag målar med materia och berör med bön.

Jag illustrerar alltså inte min syn, utan seendet sker i målandet. Serafim ser på mig. Och genom de
ögonen ser jag också hans skönhet, och i den återspeglas Kristi skönhet.

Ikonens omvända
perspektiv
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Gemensam riktning för konst och ikoner

Om jag avbildar människofigurer är jag inte intresserad av att skapa en bild av en individ, utan
snarare målar jag prototyper, människonaturen i sin allmänna och tidlösa form. Idag avbildas
människonaturen i konsten oftast bara helt i förhållande till sig själv. För mig som ortodox kristen är
ikonen ett mycket naturligt komplement till konsten. En ikon avbildar den allmänna
människonaturen som en person som vuxit i gudomligheten genom nåd och fromhetssträvan, inte
bara som en timlig människa. Kristi ansikte, som den nye Adam och den nya Eva; alltså den nya
människan, är grunden för alla ikoner.

Ikonens ljus illustrerar det enhetens ljus där den gudomliga klarheten skiner överallt. Dess
huvudkälla finns ofta uppe till vänster eller så skiner det rakt uppifrån, liksom i Kristi ansikte. I den
klassiska konsttraditionen skapar ljusets spel dramatik och situationer. I mina egna målningar
känner jag ljuset som något som öppnar sig framför mig, en riktning som strävar efter att växa.
Skuggor spelar en väldigt viktig roll i målarkonsten. En ikon är helt i avsaknad av slagsskuggor,
eftersom det oskapade ljuset, som också illustreras av den helt ljusa bakgrunden i en ikon, får
allting att förklaras.

Medan en målning inom konsten i allmänhet är misslyckad eller lyckad så förhindrar en eventuell
fysisk disharmoni i en ikon inte att den fylls av nåd när den i kyrkan helgas och blir en liturgisk
ikon. Heligheten är inte något som målaren orsakar. Ikonhelgonet är en människa som har ägnat sitt
liv åt bön och åt att tjäna Gud, en människa som vuxit till sitt fulla jag i Kristus, och som inte kan
förbigås av målarens ego.

Målaren gör sitt bästa, hedrar den person som han eller hon avbildar och söker inte öka sitt eget
anseende. Bönen riktas alltid till Gud. De heliga ber man om förböner och hedrar. Målningskonsten
utvecklas, man måste ständigt öva, och precis som i bön förekommer det uppförsbackar och
nerförsbackar, och ibland är det jämnt.

All världens materia helgas ständigt i eukaristin. Helighetskänslan i målningskonsten förmedlas till
mig just genom färgämnenas och materialets naturlighet och det spår som kroppens rörelse lämnar
efter sig – människan är ju Guds avbild. Även ett profant ämne kan till viss del lyckas förmedla
denna klara existens. Att ämnet är kristet räcker inte ensamt till att helga, i synnerhet inte om
intentionen endast är att förhöja konstnärens ego. Helighet är alltid en gåva av Gud och en nåd,
även om helighet kräver en insats från människan själv för att växa.

Konstnärens eviga längtan efter frihet

Själv har jag präglats av avsky för auktoriteter och av frihetslängtan. Jag har försökt ta avstånd från
färdigmyntade skönhetsideal. Jag har så att säga målat fram mig själv i målandets kroppslighet.

Först nu är jag redo att också fritt välja regler, när jag har sett möjligheterna i regellösheten och så
att säga funnit narcissismens gränser. Det som intresserar mig nu är hur personen ändå kommer till
synes, trots reglerna och på grund av dem, när en individuell och unik person verkar i harmoni med
traditionen och målarens längtan finner sin älskades namn. Det gör inte att friheten minskar, utan
växer.

Paradisets prakt i det materiella

Skönhet är insikten om alltings helighet. Skönheten är skenbart gömd bara för att människans sinne
är fördunklat. Allting är hela tiden perfekt, det är bara sinnets felaktiga betingelser, vår fallenhet,
som förhindrar oss från att se det. Skillnaden mellan paradiset och nuet kan vara hårfin. Den finns i
hur vi ser.
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Uppståndelsen av Petros Sasaki i Kuopio ortodoxa församlingssal.

Gud har skapat materia och skapat det gott. En ikon kan för en åskådare vara ”bara trä och färg”,
men i den finns alltid möjligheten att den aktiveras till något där det heliga är närvarande. En
välsignad, liturgisk ikon är just det, när man närmar sig den i tro och kärlek.

Linjen som liturgisk enhet och det personliga uttrycket

En linje i en ikon är som matematikens eller fysikens skönhet i bästa fall. Den är tydlig och enkel,
den är klar och saknar slumpmässighet. Den signalerar enhet i mångfalden. Den är harmoni, fokus,
liturgisk koncentration, ett slags skrift. Den skapar en klar form och i den formen placeras färgens
kraftfulla och uttrycksfulla energi.

I bästa fall blir ikonmålarens person kvar i ikonen i form av bön, energi, spår av närvaro och som
fri, disciplinerad hörsamhet. Så är det i verk av stora heliga som utövat fromhetsliv och ävlan
genom ikonmålning, såsom Andrej Rublev, vars verk har uppstått i exceptionellt starka andliga
sammanhang.

En fri och ödmjuk förening av den egna viljan med Guds vilja uttrycker den verkliga skönhet som
finns i att prisa Gud. Denna skönhet i att se Gud skall delas med andra genom kärlek.

En person är i det kyrkliga sammanhanget något annat än en person i vardagstal. Ikonmålarens
person är alltså inte överdrivet individuell. Den kristna personen kommer till synes genomsyrad av
och i kyrkans andlighet. Inte likriktat och slätstruket, utan i sin fullhet och unikhet, förenad med det
unika i en kärlek av fri vilja.

Om målaren alltså har talang räcker det ännu inte, om inte innehållet i målningen kommer ur
kyrkans enhet i den Heliga Ande. Ikonmålning kräver ett klimat av stark spiritualitet, ett klimat som
präglas av både verbaliserad tro och den ordlösa, kroppsliga tradition som inom kyrkan överförs
från människa till människa, men också av den mystiska tystnad som öppnar sig i bönen.

Det täta och klara, avskalade uttrycket i en ikon utplånar inte det individuella, utan förenar det med
ursprungsbilden, vår gemensamma mänskliga natur i Kristus, som grundar sig i det att Gud har
skapat oss till sin ikon, och frälst oss i Kristus. Då återspeglar färg och linjer i en ikon, som
Dostojevskij uttryckte det, ”skönheten som ska frälsa världen”, och som också kan bli för alla
människor konsternas konst, theosis.

Enligt Athanasios av Alexandria Gud
blev människa, så att människan skulle
bli gud. Den ortodoxa teologins begrepp
theosis – gudomliggörande – hänvisar
till helheten av människans existentiella
kallelse. Kristi kors och uppståndelse
gör det möjligt för människan att
återupptäcka sin ursprungliga förmåga
att bli Guds partner i dialog och synergi.
Detta förutsätter att man vänder sig bort
från denna världs mönster, genom att
följa korsets väg. Den leder till bättring,
förnyelse och förklaring i
uppståndelsens oskapade ljus.
Att vandra på denna väg innebär en
uppväxt från härlighet till härlighet,
den eviga frälsningen.


