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Veslemøy måtte møte veggen før hun 
fant veien til indre glede og frihet  
– gjennom maling. – Det måtte et krasj 
til for at jeg skulle skjønne at jeg trengte 
å skifte retning, sier Veslemøy, som føler 
seg fri som fuglen hver gang hun maler. 
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Veslemøy Vangsnes (54) levde et 
helt vanlig liv, med mann, to 
barn og full jobb. Selv om hver-
dagen var hektisk, men god, 
hadde hun alltid en slags søken 
etter noe mer – uten at hun helt 
skjønte hva det var. Som 
41-åring møtte Veslemøy den 
berømte veggen.

– Jeg har alltid gjort alt jeg 
kan for andre, men jeg glemte 
helt meg selv. Nå ble jeg 
sykmeldt med panikkangst  
i nesten et år. Begeret var fullt, 
forteller Veslemøy.
 
FRA GRÅTT TIL FARGER
Sliten og tom, lå Veslemøy på 
sofaen og stirret ut i luften. Hun 
kjente verken kontakt med seg 
selv eller andre, og kunne miste 

ord og glemme de enkleste ting. 
I stedet for å starte med medi-
siner, begynte Veslemøy å gå. 
Fire-fem ganger om dagen 
travet hun i skog og mark i et 
forrykende tempo. 

– Adrenalinet kjørte på når 
jeg fikk angstanfall, og da måtte 
jeg bare ut og gå. Det hjalp for 
meg, sier hun.

Ved hjelp av en dyktig gestalt-
terapeut, fikk Veslemøy støtte til 
å komme ned i kroppen. Hun 
forsto at hun på mange måter 
hadde levd på utsiden av seg 
selv siden hun som barn mistet 
faren sin. Sammen tok de nå et 
dypdykk i Veslemøys indre 
skattkammer, og Veslemøy så at 
for hver gang smerten hun bar 
på, ble anerkjent og møtt, vokste 

«Adrenalinet kjørte på når jeg 
fikk angstanfall, og da måtte jeg 

bare ut og gå.»

Malingen ble redningen for Veslemøy:

– Jeg finner  
meg selv gjennom 
kunsten
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UREDD KUNSTNER: 
Når hun maler, kjenner 
Veslemøy seg trygg og 
uredd. – Kunsten 
hjelper meg til å holde 
meg her og nå, sier hun.

– Jeg finner  
meg selv gjennom 
kunsten



10 Allers 3/2023

det overraskende nok et vell av 
farger og visdom fram, både 
innvendig og utvendig: 

– Jeg hadde ikke turt å gå  
i dybden på de dypere spørs- 
målene i livet før jeg ble syk. Jeg 
visste heller ikke hva drømmene 
mine var. Alt hadde vært grått 
og brunt så lenge, men nå som 
jeg ble bedre, begynte jeg også  
å legge merke til fargene rundt 
meg, sier hun.

Noe ble vekket i Veslemøy, og 
hun kjente at hun ville male.
 
KREATIV SJEL
Med tiden bestemte Veslemøy 
seg derfor for at hun måtte gjøre 
noen endringer i livet. Og 
endringene, de måtte komme 
innenfra. 

– Jeg innså at det angsten 
egentlig ba meg om, var å snu 
på ting – innenfra, sier 

Veslemøy, som alltid har vært en 
kreativ og undrende sjel, dratt 
mot de mer spirituelle aspektene 
ved livet. 

En tid senere begynte hun 
derfor på det ettårige billed-
kunststudiet på Steinerhøy-
skolen. I samme øyeblikk som 
hun gikk inn døren, kjente 
Veslemøy seg hjemme. For på 

Steinerhøyskolen var det andre 
som tenkte og følte som henne 
– og når kreativiteten fikk fullt 
spillerom som nå, åpnet noe  
i Veslemøy seg for fullt. En 
frihet, en trygghet, ja, kanskje 
livet selv? 

– Jeg har alltid vært opptatt 
av hva andre syns, og har hele 

tiden søkt utover, også ved å bo 
i Frankrike en periode av livet 
mitt. Men det var faktisk først 
da jeg kom til Steinerskolen at 
jeg ble tryggere på meg selv, 
fordi der møtte jeg mange som 
ikke var så opptatt av hva andre 
syntes, forklarer Veslemøy.

Da året var omme og 
Veslemøy friskmeldt, fortsatte 

hun med kveldsstudier i kunst 
på Bærum kunstskole ved siden 
av jobben. Kunsten tok stadig 
mer plass i livet hennes, og tid 
og rom sto forunderlig og livs-
bejaende stille når Veslemøy 
danset med penslene foran 
lerretet på kunstskolen eller 
hjemme i stua. 

– Kunsten ble et frirom for 
meg, der jeg fikk lov til å bare 
tenke på meg, sier Veslemøy, 
som syns det er like deilig hver 
gang hun begynner å male på et 
nytt, hvitt lerret:

– Da kan jeg jo gjøre akkurat 
som jeg selv vil. Jeg kan male 
over, eller gjøre ting om igjen og 
om igjen.

Snart begynte venner og 
naboer å bli nysgjerrige på 
kunsten hennes. De likte det de 
så, og før hun visste ordet av 
det, hadde Veslemøy solgt flere 
bilder. Det ga henne en god 
følelse å vite at det som gledet 
henne så mye, også kunne glede 
andre. Da hun en tid senere fikk 
tilgang til sitt eget atelier  
i kunstnerfellesskapet «Blått 
blikk» på Dikemark i Asker, 
kunne Veslemøy ta kunsten til 
nye høyder.  

«Alt det jeg gjør med lerretet,  
kan man også gjøre i livet.»

FARGERIK: Veslemøy elsker 
å male med farger. – Farger 
gjør meg glad, sier hun.
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Hvordan og hvorfor kan 
kunst hjelpe oss?
Lise Bjarkli er kunstterapeut 
med egen praksis, og leder 
av Kunstterapiforeningen. 
Hun har over 30 års erfaring 
som leder og rådgiver fra 
næringsliv samt fra ulike 
verv i frivillige organisasjo-
ner. Her svarer hun på 
hvordan og hvorfor kunst 
kan hjelpe oss:

 ● Kunst kan handle om  
å uttrykke og gi form til noe 
som kommer innenfra, også 
det som er undertrykt eller 
mangler ord.

 ● Når vi skaper et kunstverk, 
bruker vi som regel kroppen 
aktivt, noe som kan bidra til 
selvregulering, avspenning 
og til å rense ut vanskelige 
følelser – i hvert fall for en 
stund. 

 ● Ved å gå i dialog med 
kunstverket når det er ferdig, 
kan vi få bevissthet om ulike 
sider ved oss selv. Vi får 
bedre kontakt med vårt eget 
indre og den vi egentlig er. 
Dette kan videre bidra til økt 
egenforståelse og aksept for 
den vi er, til heling av sår, til 
gradvis utvikling og til å finne 
tilbake til egen verdighet eller 
til mer livsglede.

 ● I dialog med kunstverket 
inviteres vi også til å oppda-
ge symboler, allmenn-
menneskelige temaer, 
eksistensielle spørsmål og  
ritualer med dypere betyd-
ning. Vi kan komme i kontakt 
med drømmer, visjoner og 
det som ellers kan gi livet 

vårt mening, som kanskje er 
mye større enn oss selv.

 ● Kunst er som et nytt 
språk, som formidler noe av 
kompleksiteten ved å være 
menneske i verden. Kunst gir 
det dypeste i oss en mulig-
het til å bli sett, anerkjent og 
få utfolde seg. Det gir oss 
støtte til å bli det sammen-
satte, fullstendig ufullkomne 
mennesket vi har potensiale 
til å bli.

Kunstterapiforeningen  
Norge ønsker å fremme  
helhetstenkning rundt  
mennesket, bidra til økt  
forståelse og utbredelse av 
kunstterapi som en naturlig, 
helsefremmende terapiform 
og ansvarsbevisst virksom-
het, basert på høy faglig og 
etisk standard. Kunsttera-
peutiske metoder brukes  
i terapi, men også innen 
blant annet selvutvikling og 
kreativitet.

HÅP: Som en som aldri gir opp, er håpet om bedre tider et av Vesle-
møys viktigste verktøy i tøffe perioder. – Nå har jeg såvidt begynt  
å male igjen, og det fløt med en gang – heldigvis, sier Veslemøy glad.

KUNSTTERAPEUT: Lederen  
i Kunstterapiforeningen,  
Lise Bjarkli.

DRØM TIL VIRKELIGHET
Ved hjelp av en coachingutdan-
nelse og et selvutviklingskurs 
der drømmer og mål sto i fokus, 
begynte Veslemøy å våge  
å drømme større drømmer.  
Hun som aldri tidligere egentlig 
hadde visst hva hun drømte om, 
og som alltid hadde søkt bekref-
telse utenfra, fikk nå den støtten 
hun trengte til å se klarere. Det 
ga uttelling: 

– Jeg fant ut at jeg ønsket  
å finne en måte å kombinere 
malingen og coachingutdan-
nelsen min på, og landet på  
at jeg ville holde malekurs. Jeg 
fikk støtte til å holde drømmen 
levende inni meg, og i 2020 
holdt jeg mitt første malekurs, 
forteller Veslemøy fornøyd.

Når hun holder malekursene 
sine, er det viktig for Veslemøy  
å forsøke å ufarliggjøre både 
malingen og livet for deltakerne. 
Hun pleier å fortelle dem at livet 
kan ses på som et lerret, og at det 
derfor bare er å begynne et sted. 
Blir det ikke bra, kan man jo bare 
male over i en annen farge. 

– Alt det jeg gjør med 
lerretet, kan man også gjøre  
i livet. Fylle på med mer, vaske 
litt av eller male over, sier 
Veslemøy, som snart lot en ny 
og større drøm få vokse fram:

Drømmen om å holde sin 

egen separatutstilling! Og 
sannelig gikk det ikke lang tid 
før også denne drømmen gnis-
tret av liv. For to år siden var 
tiden inne, og Veslemøys helt 
egne separatutstilling fant sted 
på ærverdige Sjøholmen 
kulturhus i Bærum. Siden har 
det bare ballet på seg:

– Etter at jeg opprettet en 
egen portfolio på Artportable.
com, ble jeg kontaktet av en 
anerkjent gallerist i Sverige,  
som spurte om jeg ville være 
med å stille ut bildene mine i 
Stockholm. Det var kjempestort 
for meg – og ikke minst veldig 
gøy, forteller Veslemøy og legger 
til at hun i høst stilte ut bildene 
sine i Luxemburg.

Nå drømmer hun om å leve 
helt og holdent av kunsten, og 
tiden får vise hvor livet tar 
henne videre.
 
EGEN NØKKEL
I mellomtiden trives Veslemøy  
i drømmehuset sitt i Tønsberg 
sammen med datteren sin. Her 
har hun god plass, stor hage  
– og et helt eget atelier. Katten 
Chanel sprer mystisk magi over 
tunet, mens Veslemøy bærer 
noen av maleriene sine inn  
i atelieret. I det siste har hun 
hatt et opphold i malingen, og 
nå lurer hun på hva som skal til 

for å komme over kneika. Hun 
vet det så godt, at det bare er  
å begynne, men likevel kjenner 
hun denne motstanden. Hva 
kan det være, undrer hun og lar 
blikket gli over alle de fargerike 
maleriene sine.

– Gjennom det å kunne 
uttrykke meg fritt i malingen, 
har jeg åpnet opp mange flere 
rom innvendig. Ikke minst har 
jeg fått kontakt med mye mer 
glede. Selv når jeg er trist og  
lei, så kommer alltid maleriene 
mine i farger. Det gir meg håp 
og innsikt i at når jeg er  
i mørket, så er jeg der bare 

midlertidig for at jeg skal kunne 
se fargene, sier hun. 

For det vil nok alltid være 
flere runder å gå i dette under-
fundige livet, men takknemlig-
heten over kunsten og dens 
positive påvirkning er konstant  
i Veslemøy:

– Kunsten hjalp meg til å 
kunne lande, til å tørre å virkelig 
være her på jorda. Kunsten er 
min forbindelse til universet. En 
forlengelse av meg selv, sier hun.

Ja, Veslemøy har funnet sin 
nøkkel. Sin egen, unike nøkkel 
som åpner stadig nye rom av 
frihet og glede inni henne selv. 


