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Konstnärens
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Snart är det första advent och
här går jag i solsken längs en
glittrande
sandstrand.
Solstrålarna reflekteras i
vattenytan likt tusen gnistrande
diamanter. Det känns som om
hela universum vill ta mig i sin
famn. Att julen närmar sig är
lite svårt att känna med solen
värmande över hela kroppen.
Det är tur att vattnet är iskallt
annars hade allt varit upp och
ned med tanke på klimat
förändringen som vi tror vi står
inför. Ändå känns det som i en
dröm att få vandra här på Kyhls
sandstrand, med mina älskade
kattor följande i mina fotspår.
Fjärran känns mys och pys
med julklappar, men runt knuten
väntar både gröt, snö och
jultomte. Rött är den färg som
vanligast förknippas med julen,
och därför vill jag gärna anknyta
till den just nu.
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Rött är för mig en
komplicerad historia. Från den
varma till den kallaste nyans blir
färgregistret långt, och att
upprätta en balans och harmoni
i en röd målning, kan vara enkel
eller väldigt svår. Detta tror jag
beror på de känslor som
uppstår, ”när men ser rött”.
Arbetet att blanda och hitta den
rätta nyansen, att skapa en
levande färg, är för mig alltid en
utmanig. När man mediterar lär
kroppen bestå av sju chakran,
och här kopplar man bas
chakrat tillsammans med rött,
vilket står för aggresion, ilska
och sex. Rött är också
kärlekens och vänskapens färg.
Speciell vänskap genomsyrar
min kropp till alla de Qlaror som
varit med och byggt upp vårt
kvinnliga nätverk till den
funktionella organisation vi är i
dag.
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När vi nu har blivit belönade
som 2007 års “Näringslivsambassadörer“för Simrishamns
Kommun är det inte utan
stolthet man känner hur det röda
i kroppen pulserar av värme
och kärlek till alla de Qlaror som
jag räknar bland mina vänner.
En titt ut genom fönstret och
man är åter till verkligheten med
alla gråa nyanser som finns i
färgspectrat och hör senhösten
till. Vinden tjuter och regnet gör
att det blir blött och kallt men
med ljus i sinnet ser man i
fjärran en ny vår komma oss till
mötes.
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