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Bristepunkt

Maleren Eva Berge
broderer med lys – på
hinner bristeferdige
av nærvær.

Bristepunkt
Maleren Eva Berge
broderer med lys – på
hinner bristeferdige
av nærvær.

Den tomme stolen. Oljemaling på lerret, montert på stabile plater.
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– Slik tørsten vitner om
vannet, slik vitner vår lengsel
etter skjønnhet om den Skjøn«Når jeg maler en
ne, om Gud.
Eva Berge (53) sitter på en
tom stol, er det for
pinnestol i atelieret sitt på Snarøya utenfor Oslo, rak i ryggen
at noe virkelig får
og rakt til stede; det er ennå tidglimre ved sitt fralig på dagen, «mine beste timer,
uten tvil», og høstdagen øser sol
vær.»
og klarhet inn gjennom vinduene over oss. Hun lener seg frem,
guider oss engasjert gjennom et
budt, at det er plass for oss ved
album med avfotograferte ma- lerret, montert på stabile plater
bordet.
lerier, et tilbakeblikk på 30 år – har hun prikket inn en serie
aldeles vergeløse motiver, «den
som billedkunstner. Så stanser
Ukonfirmert
tomme stolen», «den tomme
hun ved en gjenganger, hjorten
Domkirken – som til våren
fra Salmenes bok, den som «tør- graven», «begeret», «lammet
som var mistet», korskrystaller
gjenåpnes etter en omfattende
ster etter bekker med rennende
på en himmel av vann. Noen
restaureringsrunde – har rukket
vann», bukken som begjærlig
av dem figurerer på flater med
å bli et viktig sted for Eva Berge.
bøyer snuten mot vannspeilet.
Men det er ikke veldig lenge at
– Jeg tror det er slik: Lengse- svake fargeforskyvninger fra
gult mot rødt, «himmelen ved
kirkerommet har hatt en slik
len vitner om at det du lengter
etter, finnes.
morgengry». Andre er utlevert
betydning.
Hun har ikke fått noen sterk
til store, monotone fargeflater
For Berge handler kunst
uten antydning til dybde. Her er
kristen påvirkning med hjemofte om å avdekke det innerste
i tingene. Om «å få til et bilde
det spart på det meste; skygge, mefra.
som er enkelt nok» uten at det
perspektiv, detaljer.
– Hva var så Gud for deg i barne
essensielle går tapt. Assosiasjoårene?
– Jeg har bare alltid følt gudsGlimre med sitt fravær
nen går til den franske lyrikeren
nærværet, det har vært noe selvPaul Valéry: «Ta bort alt det an- - Du skriver i katalogen at arbeidet ditt
dre, så jeg ser.»
handler «like mye om å gå bort fra, som
følgelig … Skulle jeg nevne noe
skjellsettende, kunne det være
å komme fram til noe»?
konfirmasjonen. Det vil si, jeg
Liturgisk
- Det jeg tenker på der, er at
I starten, etter Kunst- og hånd- du må dø bort fra noe for at tin- valgte ikke å konfirmere meg da
gene skal ha plass til å gro fram
alle de andre gjorde det. Jeg ville
verksskolen og Kunstakademiet
i deg. Har du hendene fulle, er
ikke. Og av mine var det bare
på 1970- og 80-tallet, gikk det i
mer illustrative, bredt flytende
det ikke plass til det uventede
min kristne farmor som tok
dette på alvor, som et tydelig
strøk, inspirert av middelalde- og nye. Når jeg maler en tom
stol, en tom grav, er det for å la
valg fra min side. Andre tenkte
rens farge- og formspråk. Med
fraværet dirre, at noe virkelig
vel at jeg bare tilpasset meg fars
årene har hun søkt seg stadig
ønsker. Uten å øve noe press, sa
sterkere over mot det ornamen- får glimre med sitt fravær.
Et kort sekund jakter hun på
tale, det som gjentar seg, eller,
hun til meg at det var vanskelig
for henne å forstå at jeg som var
som også hun sier, «det litur- et eksempel.
– I alterbildet av nattverds- døpt, nå ikke ville la meg kongiske».
firmere. Slik sådde hun et viktig
Den siste utstillingen hen- måltidet i Oslo domkirke er det
en påfallende detalj, som jeg er
nes, i Kunstnerforbundet i
frø, som fikk stor betydning for
Oslo tidlig i 2008, fremstår
meg senere.
glad i: På den siden av bordet
som en vennlig, men nådeløs
som vender seg mot menighe– Men du er altså konfirmert, likeøvelse i enkelhet. På de 32 bil- ten står det en tom tallerken. vel?
– Da jeg ble voksen, og videre
En påminnelse om at vi er inndene – det går i oljemaling på
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utover i 40-årene, begynte jeg å
føle meg så ukonfirmert.
– Hva mener du med dét?
– Jeg tror ikke jeg har andre
ord for det enn at jeg følte meg så
ukonfirmert. Det plaget meg.
– Og så?
– Nå var det sånn, her for –
ja, skal vi se – åtte-ni år siden,
at en venninne av meg har
en datter, Tora, som ikke ble
døpt som barn, men som tenåring hadde bestemt seg for å
bli døpt og konfirmert. Hun
ville ha meg som fadder. Dette
forsterket min «mangel». Jeg
kjenner jo Tora godt, og spurte
henne: «Kan vi ikke konfirmere
oss, da, begge to?» Og jo da, det
ville hun gjerne. Så ringte jeg
Oslo domkirke i kontortiden og
la frem saken, at jeg ønsket å
konfirmeres. «Noe sånt har jeg
aldri vært borti,» sa kontordamen, hun var i villrede om hva
hun skulle si. Dermed ga jeg vel
litt opp, i den omgangen.

Et halvt år etter Toras konfir- Linjer, bølger
masjon oppsøkte Eva Berge en
Eva Berge har rukket å bli et etablert navn innen norsk samtidsikonutstilling i krypten under
domkirken.
kunst. Hun har bak seg et titalls
Hun kom i prat med presten
separatutstillinger, enda flere
som hadde vakt i utstillingslo- gruppe- og kollektivutstillinger
kalet, og følte at hun kom så- – de fleste av dem i Norge, men
pass på talefot at hun lot det stå
bildene hennes har også vært
til med sitt voksne ønske om å
hentet til Frankrike, Danmark
bli konfirmert.
og Latvia. Hun er blant annet
– Han svarte ja, med en gang, innkjøpt av Nasjonalgalleriet
dét kunne han ordne. Og så
og Museet for samtidskunst, og
skjedde det altså at jeg ble kon- er representert i flere større, private samlinger.
firmert, i en alder av 45 år.
– Hvordan opplevde du det?
I årenes løp har hun blitt sta– Det var veldig fint; i ritualet
dig mer fascinert av muligheten
blir alt så konkret, at du kneler
i billedkunstens enkleste byggeog blir bedt for, at du får anled- steiner, punkter, linjer, bølger.
– Jeg tenker på dem som moning til å stå for det valget du
har tatt, offentlig. Den ytre
duler, enheter som kan gjentas
handlingen virker, innover i
i det uendelige, og brukes til å
deg. Og så kan ting ha lang
bygge noe større, sier hun og ilinkubasjonstid, både i livet og
luderer konsentrerte penselstøt
i kunsten: Jeg hadde ikke fad- med høyrehånden.
dere med i min konfirmasjon,
– Sånn er verden, den er en
i stedet hadde jeg med et bilde
vev av renning og innslag, renav farmor …
ning og innslag, renning og
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«Utover i 40årene begynte
jeg å føle meg så
ukonfirmert …
Det plaget
meg.»

innslag. Alt – var det ikke Gro
som sa det? – henger sammen
med alt. Jeg tenker også på Jesu
kjortel, den som var vevet i ett
stykke.
Berge kan stå i dagevis i atelieret og perle frem motivene
sine, la dem vokse frem langs
store fargeflater. – Det er noe
meditativt ved det, som å brodere eller strikke. Men til forskjell
fra håndarbeid må du være helt
til stede i bevegelsen. Bare da
unngår du at det blir mekanisk
og livløst.
– Men nå, sier hun, reiser seg
og går mot døren inn til boligen.
– … skal du få se noe veldig rart!
Et par minutter senere:
– Se her.
Hun rekker oss en liten stabel med barnetegninger bak
enkle glassrammer.
– Jeg fant dem for et par år siden. Far tok jo vare på alt mulig
rart, uten at jeg visste det. Dette
har jeg – ikke at jeg husker det,
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akkurat – tegnet da jeg var fem.
Det fascinerende er, som du ser,
at både modulene
og korsene er der
allerede. Og hjorten, den tørste …
Jeg fikk frysninger langs ryggen
da jeg så det. Det
gir meg en følelse
av retning og mening, at jeg arbeider videre med
noe som har vært
der hele tiden.
Feiler og finner
Så er hun tilbake i resonnementet rundt tegningen.
– Du gjør feil, ikke sant, sier
hun, med ny tenning i stemmen. – Linjen bryter plutselig
litt med det du hadde sett for
deg. Og da skjer det noe spennende, for da må du bruke feilen
til å ta verket videre. I mine
øyne, i hvert fall, står det per-

fekte for fall … Jeg var i Armenia
en tid tilbake, og fikk kikke på
gamle bibelmanuskripter, kopiert for hånd av
munker. Langs
tekstsidene og
margen fant jeg
rare kruseduller
og avmerkninger. De viste seg
å være rettelser
for steder der
munkene hadde
skrevet feil. Men
de skulle altså
ikke skjule feilene sine, feilfrihet var ikke noe ideal, feilene
var en del av det hele.
– Det høres ut som noe Gud kunne
gjøre, når han arbeider med å forme oss
mennesker?
– Ja, det tror jeg på.
Det uforutsigelige
Hvor, i Eva Berges bildeverden,
møtes det vakre og det hellige?

Bildet over: Vannet og tørsten.
Oljemaleri på lerret, 2005.
Til venstre: Dette tegnet Eva
Berge da hun var fem år.
– Både modulene og korsene
er der allerede. Jeg fikk frysninger langs ryggen da jeg så det,
sier hun.

strek | aktuelt

Til venstre: Dråpen. Oljemaling på
lerret, 2007.
Over: Stenen som ble vraket. Oljemaling på lerret, 2007.
Til høyre: Låsen. Oljemaling på lerret, 2007.

– Jeg synes jeg ser en lengsel
etter Skaperen i alt som er skapt.
At det i fremtiden befinner seg
Noe som trekker alt liv til seg …
For meg er blomsten - der den
åpner kronbladene mot solen - et sterkt uttrykk for dette.
Blomsten er skjønnhet og gudslengsel i konsentrert form.
Hun kikker ut vinduet, hviler blikket på den blå fjordtungen der nede, på furuleggene
som rammer inn utsikten mot
Kolsåstoppen. Det er stille i
atelieret. Etsteds bak stablene
av bilderammer snorker Julie,
hunden hennes.
– Du vet, når du ser en plante
du ikke kjenner, kan du ikke
ut fra stengel eller blader gjette deg til blomstens farge og

form. Når blomsten åpner seg,
har den noe av åpenbaringens
karakter. Det er noe grenseoverskridende som skjer … Og
så er jeg opptatt av dette med
konsentriske mønstre…
– Ok?
– For meg er det noe givende
og opprinnelig ved et slikt mønster, slikt det stråler, fra et sen-

trum, som hos Gud. Her er noe
som opprettholder og skaper orden i alt. Du har det jo også i de
buddhistiske mandalaene. For
betrakteren kan de fungere som
mentale kart. Mønsteret gir indre ro, du blir mottakelig.
Ikke lenger usynlig
Også gjennom andre typer

«Vi ser i Det gamle testamente
at ingen kunne se rakt på Gud …
Vi trenger noe å se det usynlige
gjennom.»
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«Vi får tåle at
mange kunstnere for tiden
er fascinert av
det onde og
dystopiske,
kunsten tåler
både bruk,
gjenbruk og
misbruk.»

mønstre, border og rammer er
det mulig å ane det usynlige.
– I mange av bildene mine vil
du se mønstre som rammer inn
åpne fargeflater. I den neste utstillingen min er det en del slike
bilder. Jeg tenker på dem som
vinduer mellom deg og evigheten, som et lett mønstret vindu
i taket på et atrium. Det mellomværende gjør det lettere å se
inn i det uendelige.
– Hvordan det?
– Du kan ikke se noe ved å
stirre rett ut i kosmos, du må ha
noe å se det usynlige gjennom.
Sånn er det også med Gud og
det hellige. Vi ser fra det gamle
testamente at ingen kunne se
rakt på Gud. Det ville være for
voldsomt.
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Hun legger til:
– Å lage bilder er å synliggjøre noe usynlig. Å åpne opp
mellom den ytre og den indre
virkelighet. I et sant kunstverk
oppheves nærmest dette skillet.
Slik kan kunsten også minne
oss om det uforgjengelige i det
forgjengelige.
– I vår tid er det mange kunstnere
som heller lar seg fascinere av det onde,
det destruktive, det dystopiske?
– Jo da. Det får vi tåle. Kuns
tens veier er uransakelige. Kuns
ten har en kjerneverdi, tenker
jeg, som både tåler kunstens
bruk, gjenbruk og misbruk.
– Hva tenker du: Var Jesus en vakker
mann?
– I studietiden tenkte jeg at
jeg aldri kunne våge meg på

fremstillinger av Jesus eller
Maria med Jesusbarnet. Jeg var
redd for at det ikke skulle bli
vakkert nok. Jeg var vel påvirket
av de gresk-klassiske idealene,
der skjønnhet nesten er matematikk, perfekte proporsjoner,
balanse. Men så, under en reise
i Spania, oppdaget jeg noe som
senere har vært skjellsettende
for meg. Jeg tenker på den folkelige kirkekunsten du finner i de
små kapellene i fjellandsbyene
rundt Barcelona, for eksempel.
Masse – ja, snåle – skulpturer og
bilder av jomfru Maria. Ofte
ganske klønete. Men veldig
vakre, med en helt egen sødme.
Hvis du elsker det du vil avbilde,
hvis du tror på det, har tillit til
det, ja, da blir det vakkert.

