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Hviskende drømmebilder
–Jeg tenker på døden, alltid. Det eksistensielle mellomrommet mellom 

å være i live og være død – mellom drøm og virkelighet. Det er det jeg jobber 
med, forteller Kathleen Lotherington.

I forbindelse med debututstillingen i Galleri 27 i 1984 uttalte Lotherington 
at det er mennesker og forholdet mellom dem hun er opptatt av.i Og kunstne-
ren har vært tro mot sitt prosjekt, for når hun nå stiller ut et stort antall malerier 
i Galleri Kampen, er det fremdeles mennesket som står i sentrum. Ofte i form 
av et kvinneportrett. Kvinnen kan være avbildet rett forfra, i profil, i halvfigur 
eller i helfigur, alene eller sammen med andre, ofte flankert av hunder, fugler 
og trær. Kvinnene stirrer på noe langt bakenfor betrakter, eller hun slår blik-
ket ned eller ser til siden. Ingen av dem smiler. De svake blå og rosa fargene 
antyder en viss melankoli. Men framfor alt uttrykker bildene konsentrasjon og 
alvor. Med sin repeterende motivkrets får de også et meditativt uttrykk – som 
om kunstneren gjentar sitt mantra for stadig å gå dypere ned i menneskesinnet. 

Lotheringtons uttrykk og virkemidler er lavmælte, nærmest som et hvisk-
ende budskap. Likevel utstråler bildene stor kraft. Hvem er alle disse kvinne-
ne? Innimellom er det kanskje mulig å skimte kunstnerens egne ansiktstrekk 
– er det selvportretter? Er det den kvinnelige arketyp? Kunstneren sier selv at 
de representerer alle kvinner. At de er stemmer, indre figurer som kan være 
alle, men de kan også være henne. Den anes en stor dybde i bildene, fra over-
flaten med gjenkjennbare ytre trekk til det mer sammensatte og komplekse 
hvor kunstneren bevisst eller ubevisst søker å gi visuelt uttrykk for tanker, tvil 
og motstridende følelser.

Om sin skapende prosess forteller Kathleen Lotherington at hun begynner 
dagen med å sitte ved vinduet hjemme. Hun tegner mennesker og dyr som går 
forbi – det blir som en slags dagbok. Alt er tegnet med svak blyant på veldig små 
ark. Tegningene har også notater om været, lyset og temperaturen. Når hun 
kommer til atelieret lager hun «automattegninger». Det skjer alltid med blyant. 
Hun stiller dem ikke ut – strekene er så svake, så svake.  –De synes ikke! sier 
kunstneren. Hun gjør noen enkle, grasiøse, tenksomme bevegelser med arme-
ne og hendene, og i forlengelsen av bevegelsen griper hun blyanten og lar den 
flytte seg slik den vil over det lille arket. Det samme skjer med skrift. Tegning 
og skrift blir et ubevisst samarbeid som kunstneren tar med seg inn i maleriene. 
Dagbøkene blir minner. 

Det å la blyant og pensel bli styrt av impulser fra underbevisstheten, kjen-
ner vi fra surrealistene. De benyttet automatisme som metode for å frigjøre 
den kreative prosessen fra avhengigheten av fornuftens kontroll.  Automatisme 



og frie assosiasjoner anvender også Lotherington.  Hun maler på plater i små 
formater som hun henger opp på veggene i atelieret. –Så sitter jeg og stirrer på 
den hvite flaten til jeg vet hva jeg skal jobbe med. Bildene kommer av seg selv, 
sier hun.

Fargene er dempet. Sarte pastelltoner som kan minne om Picassos i hans 
blå og rosa periode. Lotherington, som tilbrakte seks år i Paris som student ved 
Ecole Superieure Des Beaux-Arts,  kan ha sett Puvis de Chavannes fresker i 
Panthéon. De viser kvinner som virker som de er utenfor tid og rom og de er 
gjengitt i sarte farger.  Men mest av alt er det Lotheringtons egen palett vi kon-
fronteres med, svake pastellfarger påmalt de små platene med fin pensel, strøk 
på strøk for å finne den rette tonen.



Kunstneren praktiserer spenningsregulering. På nettet leser jeg at dette er 
et meditativt og utforskende sanse-, bevegelses- og bevisstgjøringsarbeid. Øvel-
sene og bevegelsene blir kalt «forsøk» eller «eksperimenter», noe som passer 
godt inn i en kunstners skapende prosess. Lotherington sier selv at metoden 
går ut på å legge fra seg all vekt og gjøre veldig, veldig forsiktige bevegelser og 
på den måten åpne opp forsvaret, langsomt, langsomt. Dette bruker hun i ut-
viklingen av bildene sine. Hun har også deltatt i en drømmegruppe i mange år. 
Drømmene og bildene har samme opprinnelse. Det å jobbe med drømmer har 
gjort henne mer aksepterende for det som kommer. Før var hun ofte fortvilet 
– skjønte ikke hvorfor bildene gikk den veien de gjorde. –Arbeidet med drøm-
mene gjør at jeg har forsonet seg med at det er dette som er mitt uttrykk – i alle 
fall foreløpig, sier kunstneren.

Symboler går igjen i bildene, og gjennom arbeidet i drømmegruppa er hun 
fortrolig med Carl Gustav Jungs symboler og arketyper. Også bruken av drøm-
mer og symboler knytter kunstneren til surrealistene. Det er symbolene som kan 
være forbindelsen mellom det bevisste og det ubevisste. Drømmen, angsten og 
de personlige, ofte vage anelsene og forestillingene er vesentlige, menneskelige 
erkjennelses-områder. Hos Lotherington dukker kvinneskikkelsen opp igjen 
og igjen. Jung mente at når bestemte motiver dukker opp i bilde etter bilde, ofte 
med små variasjoner, er det et ubevisst tema som varieres. Motivene fremtrer 
som symbolske, altså som arketyper. Det kan virke som kunstneren gjennom 
bruk av symboler og selvbiografiske elementer både stiller og formidler eksis-
tensielle spørsmål som hos betrakter kan omsettes til universelle refleksjoner.

Bevisst eller ubevisst oppstår referanser til kunsthistorien. Portrettet kom 
på moten igjen i renessansen, og bildene av de uutgrunnelige, ubevegelige kvin-
nene, avbildet frontalt eller i profil kan minne om portretter fra ung-renessan-
sen. Et bilde viser en kvinne hvor den hvite kragen går helt opp i halsen. Foran 
seg holder hun en hvit blomst. Blomster kan symbolisere renhet og kjærlighet, 
men også hvor skjørt livet er. Bildet kan minne om den tyske ekspresjonisten 
Paula Mothersohn-Beckers (1876–1907) malerier – også hun malte ofte kvin-
ner som holder blomster. Men hennes bilder er malt med konturer og krafti-
gere farger, så det er mer uttrykket av ettertenksomhet og sårbarhet som gjør at 
disse to kunstnerne kan ha noe felles. 

I et annet kvinneportrett stirrer en kvinne ut av bildet på noe bak betrak-
ter. Kjolen er utringet, og på brystet er det avbildet fire fugler. I bakgrunnen 
skimtes fem trær med form av sypresser. Et annet viser en kvinne med lyse 
klær, blek hud og lyst hår. Sju fugler kretser rundt hodet hennes som en glorie. 
Kunstneren sier at fugler alltid har fulgt henne, de er et bindeledd mellom liv 
og død. De symboliserer det å forlate, å kunne forlate. –Jeg har alltid trodd på 
sjelevandring – at noen kanskje kommer tilbake. 



Et bilde viser en kvinne som beveger seg mot venstre. Foran henne mer 
aner enn ser man en knelende skikkelse. Bak kvinnen svever det et stort, rep-
tilaktig dyr fra en fjern fortid. –De figurene er det vanskelig å bli kvitt. Det er 
sider av personligheten som det er problematisk å si farvel til. Skyggene plager 
vettet av meg, forteller kunstneren.

I et portrett sees en kvinne i lys blå kjole. Hun har en hjelmlignende frisy-
re og stirrer på noe langt borte. Hun holder hånden beskyttende opp foran 
brystet. Bak henne sees to ansikts-skygger, én på hver side av hodet hennes. 
Skygger kan symbolisere det vi ikke vil være, egenskaper vi ikke vil vedkjenne 
oss. I drømmene viser skyggene seg ofte som personer av samme kjønn og de 
kan virke de både truende og skremmende.

En hund går igjen i flere av bildene. I et bilde står en kvinne i profil, krop-
pen synes gjennom den lange kjolen og hodet gjennom det høye hodeplagget. 
Hun holder en stor hund i bånd. Hunden sitter ved kvinnens føtter. En skygge 
trer ganske tydelig fram, bak denne flere som man bare så vidt aner. Hunden er 
menneskets lojale følgesvenn, et symbol på trofasthet.  Men hunden kan også 
oppleves som truende og farlig. 

I et bilde står to kvinner mot hverandre i profil. Mellom dem og et hus 
som nærmest er opplyst innen fra sees en gruppe på tre. Den ene er liten, an-
takelig et barn. De er malt slik at de ser ut som skygger. Huset er flankert av to 
trær på hver side. De kan minne om sypresser, trær som ofte vokser på kirke-
gårder, men de har også en vakker, estetisk form. I dybdepsykologien er huset 
et viktig symbol. Det som foregår i huset foregår inne i oss. Huset kan være et 
bilde på vår personlighet. –Bildene er stemmer fra et annet sted, fra fortiden 
eller fra underbevisstheten. De viser seg når jeg jobber med flaten. Jeg tenker 
ikke symboler når jeg maler, sier Lotherington. –Jeg ønsker å lage bilder som 
bare ER, bilder som lever.

Paul Grøtvedt omtalte Lotheringtons akvareller fra debututstillingen i Gal-
leri 27 som poetiske stemninger og lyriske fabler.ii Og kunstnerens hviskende 
og spørrende drømmebilder er som små dikt hvor hun gjengir livets alvor og 
dets mysterier – alt vi ikke vet og ikke har svaret på. Hun omtaler selv bildene 
som tenksomme. De handler om det eksistensielle mellom drøm og virkelighet 
– mellom liv og død. –Vi vet ikke hva som skjer når vi dør, det er en gåte, sier 
Lotherington alvorlig.

Anita Rebolledo 
Kurator formidling i Nasjonalmuseet

i Gjetanger, Anne, «Akvareller i Galleri 27 – Kathleen Lotheringtons debut», Bærum Budstikke 16.04.1984
ii Grøtvedt, Paul, «Billedlyrikk i pastelltoner vises i Galleri 27», Morgenbladet 30.04.1984







I mellomtiden, olje på lerret. 64x54 cm



Skygger i bevegelse, olje på lerret. 41x33 cm



Avskjed, olje på lerret. 46 x 38 cm.



Åpent rom, olje på lerret. 41 x 33 cm.



Kongens have, olje på lerret. 41 x 33 cm.



I profil, olje på plate. 24 x 19 cm.



Jente, olje på plate. 24 x 19 cm.



Tilnærming, olje på plate 24 x 18 cm.



Jente i finklær, olje på plate 18 x 13 cm.
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