◄Jessica ▲Janni

”Lerins lärlingar” Jessica och Janni

▲ ”En vilsen blomma” – ett av
Jessicas alster.

▲ Jannis verk: ”Run this road till
the end”. Texten är hämtad från
låten ”Until the End” av symfonimetalbandet Xandria.”

– om att hitta sin konstform
Programserien Lerins lärlingar blev snabbt populär hos TV-tittarna när den första säsongen
sändes i SVT. I uppföljaren ”Lerins lärlingar i Brasilien” återser vi deltagarna i konstskolan.
Jessica och Janni är två av lärlingarna som ville utvecklas i konsten och som snabbt fann
vänskapen.
Text: Caroline Jonsson, Foto: SVT pressbilder

I

första avsnittet av ”Lerins lärlingar
i Brasilien” målar deltagaren och
lärlingen Jessica Eneroth en sjöjungfru instängd i en guldfiskskål. Hon blir
frustrerad över alla konstnärliga fel och
brister. Lärare Lars Lerin försäkrar henne om att just felen är det intressanta.
Det ska inte ska vara perfekt. Konsten är
att fortsätta.
– Lars lär mig att se bortom det
perfekta. Min perfektionism är något
jag jobbar med, men det går framåt. Jag
är inte lika hård mot mig själv, säger
Jessica.
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Bortom duktigheten

”I konstskolan är allt tillåtet. Vi rör oss på
okänd mark. Vägen är målet. Det handlar
om att inte behöva vara duktig inför sig
själv eller andra.”, säger den värmländske
konstnären Lars i första säsongen av ”Lerins lärlingar”, som visades våren 2018.
– Lars är en väldigt fin människa som
inte säger åt en vad som är rätt eller fel.
Han tar fram inspirationen hos oss lärlingar. Nu vågar jag prova fler färger och
andra sätt att måla, säger Jessica.
Tv-produktionen ”Lerins lärlingar” och
uppföljaren ”Lerins lärlingar i Brasilien”,

sänds i Sveriges Television och följerkonstskolan som utformats av Lars Lerin.
Serien utspelar sig på Ventilgatan i Karlstad, som en förlängning av kommunens
estetiska utbildning inom daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Alla som ville fick
vara med.
Konsten som kontrast

I nya säsongen berättar Lars och hans man
Manoel ”Junior” Marques Lerin att de
ska åka på inspirationsresa till Brasilien.
Jessica är en av de konstnärliga lärlingarna

som tog flyget till Rio, men hon vill inte
avslöja något om resan eftersom att serien
visas nu. Hennes favoritmotiv är delfiner.
Visserligen en sann beskrivning, menar Jessica, men hon vill gärna nyansera
mediebilden och ta sig ur delfinfacket:
– Jag är ju multikonstnär som även
dansar och sjunger. Mitt liv kretsar inte
bara kring valar och delfiner. Jag betraktar konst som en kontrast till allt elände i
världen. Min medverkan i Lerins lärlingar
har hjälpt mig att sluta göra illa mig själv.
En vän för livet

Jessica berättar att hennes sociala förmåga
utvecklas i projektet och att en annan lärling, Janni Littorin, har fått stor betydelse
i hennes liv.
– Vår vänskap är väldigt genuin. Vi
stöttar och känner igen oss i varandra. Vi
gillar båda att sjunga och måla. Genom
Lerins lärlingar fann vi varandra.
Janni målar, tecknar och sjunger med

inspiration från mystik, mörker och
dystopiska tv-spel. Hon ville utveckla sin
kreativitet och tackade direkt ja till medverkan i serien:
– Jessica och jag blev vänner redan i
första säsongen. Trots att vi båda bodde i
Molkom kände vi inte till varandra. Vår
vänskap är så stor för mig.
”Leka för lekens egen skull”

I Lerins lärlingar målar deltagarna livet
som det är just nu. Serien har svetsat dem
samman, inte bara Janni och Jessica, utan
hela gruppen. Vänskapen består mellan
säsongerna. Varje onsdag ses de, oftast
tillsammans med Lars Lerin:
– Jessica och Janni har tagit så många
steg fram och vågat. Deras självkänsla har
vuxit och Janni har flyttat till Karlstad. Jag
kunde aldrig drömma om att det skulle bli
så lyckat. Serien betyder mycket för dem.
För oss alla. Vi har fått en stark vänskap,
säger han.

Konstskolan är en naturlig förlängning
av Lerins engagemang för människor
med funktionsnedsättningar. Inför första
säsongen säger han i pressmeddelande:
– Jag hoppas att Lerins lärlingar både
kan bidra till att folkbilda om hur det är
att leva med funktionsnedsättningar i
Sverige idag, och ge publiken en tankeställare kring värdet av att våga ägna tid
åt fantasi och skapande mitt i livspusslet.
Jag tror att serien kan ge tittarna ett annat perspektiv på tillvaron i de här tiderna av produktivitet, prestation och betyg.
Vi har glömt bort att leka för lekens egen
skull, säger Lars.
Dagarna har fått färg

Janni Littorin beskriver sig som en
dagdrömmare som målar mycket ”fan
art” och lyssnar på symfonimetal. Hon
inspireras även av speldesignern American McGee’s karaktär Alice, som hon ofta
porträtterar i konsten.

→
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Alla har rätt att komma till
sin rätt.

Vi är specialister på utredningar inom ADHD, autism och
andra neuropsykiatriska tillstånd.
Vi arbetar med barn, ungdomar och vuxna.
Kontakta oss för att få veta mer.
www.utredningskompaniet.se
Konstnären Lars Lerin och hans lärlingar samt maken
Manoel ”Junior” Marques.

lever själv med psykisk ohälsa som
→ –honAlicebekämpar
i kreativa dagdrömmar för

att göra sig kvitt inre demoner. Jag fascineras av karaktären Alice och drömmer om
att skriva min egen fantasyberättelse.
Janni berättar i serien hur hennes liv
börjar nu, efter att projektet förde samman
gruppen. Modet har vuxit. Dagarna
har fått färg. Nu vågar hon lämna livets
bekvämlighetszon. Janni vill med sin medverkan i Lerins lärlingar inspirera andra
att må bättre genom konsten:
– Skapa det du behöver få ur dig! Om
det hjälper att spela spel – gör det. Prova
kreativa saker. Testa hur det känns, se vart
det leder. Konsten hjälper mig att beskriva
kaoset inuti. Bilderna blir ofta mörka,
men det är så mycket känslor i mig som
behöver få utlopp.
”Gör inte illa dig själv”

Jessica Eneroth, som har autism och
ADHD, berättar öppet om sitt självskadebeteende i serien, där hon beskriver
hur hon som barn blev mobbad för sin
känslighet. Jessica utvecklade social fobi
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Borlänge, 0243-25 61 50

och klarade inte sociala regler. Som yngre
sökte hon ensamheten, men till slut blev
det för ensamt.
Att skada sig själv dämpade hennes
ångest:
– Jag har en inre styrka nu. Ingen är
supermänniska. Man är bara människa.
Alla har sina tunga dagar, men det gäller
att fortsätta kämpa. Gör inte illa dig själv.
Hitta bra sätt. Det finns många möjligheter, trots din Asperger, säger hon.
Finn din egen konstform!

Jessica ville förändra omgivningens bild av
henne som tjejen som alltid mådde dåligt.
I serien fick hon chansen att visa vem
hon är. Jessica återkommer ofta till den
kravlösa barndomen där glädjen fick plats.
I takt med ökade krav växte ångesten. För
Jessica har konsten tagit vid där orden
tagit slut:
– Jag har målat sen jag var fyra år. Konst
är en del av mig, en del av min själ. Att
leva med autism gör att det kan vara svårt
att uttrycka känslor i ord. I konsten kan
jag avreagera mig. Att säga ja till att med-

verka i serien var inget svårt beslut. Jag
är ganska djärv.
Varken ängel eller demon

Även Jessica uppmuntrar alla att finna
sin egen konstform:
– Du behöver inte vara målare, men
om du har ADHD så kan energin hjälpa
dig att hitta världens flyt. Hitta din styrka. Den kan vara svår att finna men det
går. Du tror att du inte kan vara kreativ
när du känner dig låg, men just då är det
viktigt att hitta kreativiteten.
På premiärvisningen av ”Lerins
lärlingar i Brasilien”, på bio Capitol i
Stockholm visar lärlingarna sin konst.
Jessica ställer ut en ängel:
– Vi hade religiöst tema. Tavlan
berättar en historia om hur jag känner
mig. Som en bruten ängel. Den ser lite
sorgsen ut. Jag ville visa att ingen är varken ängel eller demon. Du kan bara vara
människa. Min fosterpappa har varit
pastor. Jag är uppvuxen med kristen tro.
Därför blev det fint för mig att måla min
ängel.
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Skövde, 0500-10 11 10

Sollentuna, 08-525 00 560

VI HAR
SOCIALA
TJÄNSTEHUNDAR!

LSS §9:8
Vi har korttidsvistelser på
helger, vardagar och en
mängd olika läger under
skolloven. Anmäl dig nu!

Denbro Omsorg erbjuder en helhetslösning

BOENDE – SKOLA – FRITID

för ungdomar, 15-21 år, med NP-diagnoser

www.denbroomsorg.se
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