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Gunilla Skyttla

t E X t  a g N E t a  m a t t I s s o N  b o j I N g   f o t o  b E N g t  a r N E  I g N E L L

D
et är SvÅrt att uPPfatta var gunilla 
Skyttla drar gränsen mellan Livet och Konsten. 
Livet är hela tiden närvarande i hennes Konst 
och Konsten är större delen av det Liv hon 
lever. Hennes och livskamraten raine navins 

gemensamma hem är också deras ateljé. Här skapar hon bilder, 
skulpturer och installationer av material ur det rika förråd, som 
de delvis har tillsammans. Här samsas allt från vackra gamla 
ståltrådsformationer till mjuka, skira tyllgardiner. glas- och 
spegelbitar. Knappar och torra grenar. tomma påsar och lätta 
nät. en etikett eller ett noggrant avskalat papper från en vacker 
tvål. Band, trådar och pärlor. 

Det finnS inget som gunilla inte kan använda i ett 
konstverk. Materialen har ofta en historia som följer med in i
det nya och blir en del av verket. Känslan av att föra vidare. att 
berätta med hjälp av de gamla, vackert använda, ibland sköra, 
tingen som tillsammans med helt nya material ger en speciell 
prägel på de konstverk hon gör. i allt är Kärleken närvarande. 
gunilla talar ofta och mycket om kärlek och om närheten till 
glädjen och livet, där också sorgen och döden finns. Hon citerar 
sångerskan Lisa nilsson: ”Kärleken behöver Kärleken för att 
kunna vara Kärlek!”

gunilla samlar på spännande eller vackra citat, kluriga ord-
lekar och tänkvärda meningar. en del av dem föder tankar och 
idéer som hon sedan omsätter till konstverk. att hitta på namn 
är roligt. jätterOLigt! De kommer inifrån men också med 
hjälp av raine. ”titlarna kommer ofta allt eftersom i arbets-
processen – är arbetsprocessen.”

"idéerna kommer ibland på natten och då har jag inte haft 
papper och penna till hands och jag får brottas med dem utan 
att ha skrivit eller skissat ned." Många idéer ligger och väntar. 
en del påbörjade, andra som skisser och en del bara som en 
tanke. ”Men det är ju bättre det än tvärt om” ler gunilla.
gunilla söker glädjen, lusten och kärleken som hon vill för-
medla till oss och det gör hon i sina konstverk. Ofta i form av 
ett hjärta. 

”eMPati är viKtigt. Hjärtat måste väl vara symbolen för 
empati. en universell form som använts sedan länge för kärlek, 

liv och mänsklig värme. i hjärtat ryms allt som är viktigt! 
Det är livsnödvändigt och håller livet vid liv” säger gunilla. 
”Hjärtat är broar till andra människor. nyckeln till kärlek! vi 
talar om sociala medier. Hjärtat är ett viktigt socialt medium.” 
”överlämnandet av mina hjärtan är alltid kärleksfullt”.

gunilla minns inte riktigt när hon började göra sina hjärtan. 
Men hon minns att hon, som alla andra elever, i syslöjden skulle 
sy ett rutigt förkläde med langettstygn. Bröstlappen hade form 
av ett hjärta. gunilla tyckte att det var fult. uppe på vinden 
hemma hos sina föräldrar ställde hon ett bord och ovanpå det 
en stol och en massa kuddar. Hon var ju tvungen att sy det 
klart och då skulle hon ha det skönt. 

Hon tror att hon skapade de första hjärtanen när hon kom till 
Kalmar. ”Kanske hade det med raine att göra. Så var det nog.”

gunilla lockades till Kalmar av raine navin och de två blev 
så småningom ett par. raine hade börjat arbeta hos Hemslöj-
den i Kalmar och när det behövdes någon som ville arbeta med 
barn flyttade hon ner från Stockholm. tillsammans startade de 
”Kladdkurser” för barn och många är de vuxna i Kalmar i dag, 
som tidigare åtnjutit kreativa stunder hos paret och Hemslöjden 
och som minns dem med kärlek och glädje! 

guniLL aS engageM ang för Bar n har aldrig mist 
sin glöd. Hon har starka sympatier för den lilla, oskyddade 
människan. vi har långa diskussioner om orättvisor och det 
alltmer svalnande samhällsklimatet. vi samtalar om skolan 
och pedagogik. Hon poängterar att det är viktigt att inte låta 
sig förlamas av det negativa. ”en livsbejakande övertygelse kan 
faktiskt bota sjukdomar. Det är en oerhörd kraft.” 

efter det första hjärtat har det blivit många fler. Möjligheterna 
med formen och innehållet är oändliga. Hjärtat blir aldrig inak-
tuellt. Kärlek, empati, positiv uppmuntran och ett bejakande av 
livet för människor närmare varandra och river mellanmänsk-
liga murar. nu är det länge sedan hon gjorde klart ett hjärta. 

Gunilla Skyttla i sin ateljé med broderiet
Det ofullbordade hjärtat. 

"Livet är viktigare än konsten,
därför är konsten så viktig!
Det är en form av lycka för mig."
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Det ligger flera halvfärdiga och väntar på sin fortsättning.
Hon arbetar med dem när hon känner behovet av att uttrycka 
och formulera en tanke. eller för att bli glad. eller för att hon är 
glad! 

"jag har forskat i varför jag gör hjärtan. varför de hela tiden 
söker upp mig. jag gör ju andra saker också. andra motiv och 
med annat innehåll. Men ofta, väldigt ofta, hjärtan.”

"Cor Cordium” säger gunilla. "Hjärta av hjärtan. eller hjär-
tats hjärta. jag funderar mycket över hur det skulle kunna se ut.

forskar runt det just nu. Och jag håller på med det Ofullbor-
dade hjärtat." 

Hon visar mig ett påbörjat konstverk. Det ofullbordade! 
vackert och berörande. jag känner hennes närvaro och otålighet 
i det som ännu ej getts en slutlig form. Kanske kan ett hjärta 
aldrig fullbordas! Detta hjärta behöver tid. gunillas tid! 

"jag jobbar med det i olika perioder. ibland längre stunder, 
ibland kortare.”

jag Har Haft för M Ånen att få lära känna gunilla när 
jag för Hemslöjdens arkiv dokumenterade hennes och maken 
raine navins livsverk för några år sedan. 

Dagarna var fyllda av djupdykningar långt tillbaka i barndo-
men och via Konstfackstiden in i nutid. vi gick igenom allt, 
alla föremål, familjeliv, skoltid och yrkesliv. vissa berättelser var 
lustfyllda och lockade till skratt. andra smärtsamma och sorg-
liga. vi grät och skrattade tillsammans nästan dagligen under 
en lång tid. arkivet omfattar bilder på över tusen föremål och 
många finns i parets hem. att dagligen umgås med dem mitt 
i deras liv, i deras hem, i deras ateljé gav känslan av ett äventyr, 
en resa. ett helt liv fyllt av minnen, konstverk och utställningar. 
gunilla är en omtyckt utställare i hela Sverige och också ut-
omlands. Hennes speciella uttryck lockar många besökare när 
verken visas.

"jag vill vara omtyckt!  älskad!” säger gunilla. ”jag tycker om 
allting! Herre gud! Måtte jag inte förlora min glädje”. 

ovan / gunilla skyttla med sin livskamrat raine navin. 
th / Det ofullbordade hjärtat. 
nedan tv / Prioritaire. 
nedan th / banking heart.

Agneta Mattisson Bojing examen från konstfackskolan, textilfacket, 
hks, 1977. verksam som konstnär, designer och arbetar med miljö-
gestaltningar. Bor några hus från paret skyttla/navin i kalmar.

guNILLa skyttLa
född och uppvuxen i stuvsta, söder om stockholm.
1961 avslutade hon sina studier med examen vid konstfackskolan, 
textilfacket, hks.  
1967 kom hon till kalmar och har sedan dess varit verksam där som 
konstnär. 
hon har haft och medverkat i åtskilliga utställningar regionalt och runt 
om i sverige, europa och övriga världsdelar. hon är också verksam som 
lärare och omtyckt föreläsare. 
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