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HELIG, HELIG ÄR BILDEN

Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta 
och förmedla känslan av helighet i bild och konst? 
Hur förhåller sig samtidskonsten till de ”eviga frå-
gorna” om helighet, Gud, liv och död? Hur förhåller 
sig det sekulariserade samhället till det heliga och 
det andliga? Vilka är de politiska implikationerna?

Det här är några av frågorna som har aktualiserats i 
den fristående kursen Helighetens bilder på Konst-
fack i Stockholm under läsåret 2018-2019 med 
föreläsningar, seminarier, workshops och gestal-
tande, praktiskt arbete. Våren 2018 presenterades 
kursen på högskolans hemsida:

Kursen tar sin utgångspunkt i begreppen helighet 
respektive andlighet i det sekulariserade samhället 
och inte minst hur heligheten gestaltas i de stora 
världsreligionerna. Här utgör den amerikanske vi-
deokonstnären Bill Viola och dennes gestaltning av 
de stora existentiella frågorna en av utgångspunk-
terna. Kursen söker olika nedslag för hur helighet-
en uttrycks i såväl konsthistorien som i den svenska 
och internationella samtidskonsten. 

Kursen reflekterar också över det judiska bildförbu-
det, den östjudiska jiddischkulturens och chassidis-
mens förhållande till det heliga, den rysk-ortodoxa 
ikontraditionen samt inte minst förhållandet mel-
lan det sublima och det fula som inkarnerande det 
mänskliga i heligheten. Om det klassiska skönhets-
idealet uttrycks i ”andligheten”, utgör fulheten (det 
kusliga, det heliga) dess motvikt även i det psyko-
analytiska perspektivet från Sigmund Freud till Jac-
ques Lacan och Julia Kristeva. Den postfemnistiska 
teorin erbjuder här intressanta verktyg för ytterli-
gare reflektioner. Vidare behandlas det gyllene snit-
tet i renässanskonsten som gestaltad gudomlighet. 
Samtidigt diskuteras också myten om den sekulari-
serande moderniteten i nutiden. 
Kursen genomsyras av reflektioner kring heligheten 
ur ett explicit genusperspektiv. Kursen är indelad i 
föreläsningar och seminarier samt självstudier på 
basen av rekommenderad litteratur och textkom-
pendium. Kursen inbegriper dessutom ateljésamtal 
i grupp eller individuellt. Deltagarna gestaltar också 
i eget konstnärligt arbete valda frågeställningar. 
För den som vill fördjupa sig ytterligare ges indivi-
duell handledning för uppsats. 

Ja, presentationen måste ha varit tillräckligt lock-
ande för ett exceptionellt stort antal sökande till 
kursen. Konstfack, högskolan för konstnärer, form-
givare, konsthantverkare, inredningsarkitekter och 
bildpedagoger har sedan länge arrangerat en rad 
fristående fortbildningskurser för yrkesverksamma, 
etablerade konstnärer och andra inom de berörda 
områdena. Helighetens bilder avslutar en sådan 
kurs som har pågått under hela läsåret 2018-2019 
med bland annat föreläsningar, seminarier och 
praktiska gestaltningsuppgifter, alla fokuserade på 
de stora livsfrågorna: helighet versus andlighet, 
Gudsbilden i konsten, vårt förhållande till den ex-
istentiella belägenheten, heligheten definierad och 
upplevd som den tyske religionsfilosofen Rudolf 
Otto karakteriserar mötet med det ”numinösa” 
såsom präglat av skräckblandad ångest och fasci-
nation på samma gång, i samma ögonblick. Det sa-
kraliserade rummet ställt mot den ”andliga” skogs-
gläntan, det omskakade, tvivlande självet ställt mot 
den alltomfamnande bejakelsen.
 
De deltagande konstnärerna har nu fått tillfället att 
redovisa för sitt arbete i Konsthallen S:ta Anna i Trosa

liksom även i Trosa lands kyrka och det gamla grav-
kapellet i Vagnhärad tack vare ett engagerat samar-
bete med både föreningen som driver konsthallen 
och Trosa församling. Ett stort tack till Jim Axén, 
föreningens curator, samt till Göran Ritterfeldt, ti-
digare kyrkoherde i Trosa, och Lars Brattgård, nu-
varande kyrkoherde. Detta samarbete har varit lika 
ansvarsfullt som fyllt av glädje och delade utma-
ningar. 
Sist det som borde stå allra först: tack till alla del-
tagare!

Tom Sandqvist
Konstfack



Helig, helig, helig…

Så sjunger vi i våra kyrkor. Här är samlat bilder av 
helighet i några rum som är heliga.
Och alla heliga platser har något ”onödigt” över sig.
Detta låter kanske konstigt.

Men jag tror att det är så. Varför ska vi resa altaren? 
Varför bygga kyrkor? Varför, som patriarkerna i bi-
beln, resa stenar på heliga platser?

Så – alla heliga platser har något ”onödigt” över 
sig - och det är i detta som en stor del av platsens 
kraft ligger. Blommor och utsmyckning fyller ing-
en egentlig funktion, utan avskiljer i stället platsen 
från det som är materialistiskt och vardagligt an-
vändbart. Så är det kanske också med ”bilderna” i 
denna utställning?

Världen och livet innehåller många avskilda plat-
ser. Parker, monument, kyrkor. Men också ”vrår” 
i hemmet för efter-tanke. Och detta är bara några 
exempel. Gemensamt är att de är gläntor som hjäl-
per oss att bryta vardagens flöde och öppna för de 
vidare perspektiven.

Om vi tänker så här blir det många platser som vi 
kan kalla heliga platser. Och en helig plats borde 
vara en sådan som leder vår medvetenhet till den 
Helige. Den borde hjälpa oss till upplevelser av gud-
snärvaro. Det är i alla fall det naturliga för mig som 
troende och präst.

Den heliga platsen gör inte Gud mer närvarande, 
men den hjälper oss att vara mer närvarande ge-
nom att föra oss ut ur vardagens brus.

Platsen och heligheten pekar mot Gud. I kyrkor ser 
vi ju det ofta i dekorationer och symboler – me-
ningsbärare och ledsagare in i gudsmysterierna. 
Där finner vi kanske bibliska bilder eller symboler 
att meditera över, men platsen kan också vara enkel 
och avskalad.
Vad fanns egentligen på platsen där Jakob sovit 
med en sten som huvudkudde? Ändå står det så 
här i Första Mosebok:

När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ”Her-
ren är sannerligen på denna plats, och jag visste det 
inte!” Och han greps av fruktan och sade: 

”Detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso 
Gud, och här är himmelens port.” (1 Mos 28:16-17)

Jag hoppas att den här utställningen ska leda dig 
som besökare till din heliga plats. Jakob hade i en 
dröm sett änglar vandra upp och ned i en trappa. 
Därför blev det en helig plats för honom.
Var din heliga plats finns, var himmelens port öpp-
nar sig för dig, det vet kanske bara du. 

Lars Brattgård
Kyrkoherde i Trosa församling



MIA ANDRÉE född 1969 i Norrköping, uppvuxen i Halmstad, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad vid 
Konsthögskolan vid Umeå Universitet, 1995-2000. Har gjort gestaltningsuppdrag och ställer regelbundet ut, 
främst i Stockholm.

KROPP

Mitt arbete började med ett fotografi av en frostig trädstam som
en växtintresserad vän skickade till mig. Ur sårytor i stammen 
rinner det sav som bildar en mörk siluett. De underliga former och 
sprickor som i trädets läkningar vuxit fram med åren associerar 
jag med delar och detaljer hos en mänsklig kropp. 

Ärr, sprickor, sår, hudflikar, bölder, hål, vårtor, skorv, ögonglipor, anal-
öppningar, könsdelar, polyper och rynkor. Stammens växtsätt med olika 
sorts sprickor i sitt mönster ger mig en känsla av hud som inte längre 
kan tänjas och stå emot spänningar från växandet som trycker på inifrån.

Likt en kraftig pelare från golv till tak tecknar, gnuggar och suddar
jag fram trädet med kol på papper. Inspirerad av heligheten som
stor energi, framvällande, smärtsam, skräckinjagande, obegriplig 
och grotesk blandad med känslor av förlossning och uppfyllelse. 

KROPP,  2019
Kol på papper
150 x 240 cm



KLARA BRYDEWALL SANDQUIST född 1991 i Borås, har studerat metall och smyckekonst på 
Stenebyskolan (2015), Konsthögskolan i Oslo (2018) och tar nu sin master på Konstfacks program CRAFT! i Stock-
holm. Hon arbetar främst i metall och med teckning, men också i keramik. Hon har främst ställt ut internationellt.

Mitt arbete handlar om ilska och hur den manifesteras i min person när den uttalas, och hur den uppfattas som 
ondska. Jag refererar till varg i veum, som att ilskan är ondska och utan rätt, och att jag ofrivilligt och utan brott 
blivit skyldig. Jag undersöker var jag kan existera med resultatet av andras handlande, det var inte jag som gjor-
de mig arg och jag accepterar inte att det fortgår utan förändring.

  Den spenderade tiden är en aktiv bekräftelse på att jag är säker. Först skulpterar jag hans skelett, sym-
bolen för död, den läcker ut genom hans leende. Den gör grunden för hans existens. Jag skulpterar hans kropp 
med avsky. Att skapa något till hans avbild är till skillnad från Guds skapande, en förolämpning. Jag talar i silver, 
och bär hans döda kropp som en guldmedalj för väl utfört arbete. Jag är så säker på ilskan att jag kan manifes-
tera den i materia. Ett föremål fortsätter att existera, Det talar hela tiden och tystnar inte för att hämta andan. 
Bärandet ger den möjlighet att aktiveras ytterligare och att provas i olika sammanhang. Jag klär mig i den. 

Hur jag behandlar honom lämnar spår. Äntligen manifesteras motståndet. Uttalad, utagerad och utbroderad 
ilska har gjort om mig. Jag har inte gjort mig arg, men när den syns tas det med en gång för givet att jag överre-
agerar. Ilskan bygger om uppfattningen om min person, men de är fortfarande anonyma och opåverkade. Skuld 
bygger på att missbruka sin makt. Jag har ingen makt och kan därför omöjligt ha skuld i det här. Det fula finns i 
mig, placerat där av andra. Kan jag existera utan att smutsa ner? Är min existens oren?

Broscher
Gjutet silver
13,8 x 5 cm



MARGARETA DANHARD Färila, född 1967, arbetar med skulpturala objekt i material som brons, trä, 
textil, ofta med utgångspunkt kring frågor om makt, maktlöshet, normer och normbrytning. Arbetar kontinuerligt 
med gestaltningsuppdrag, som Maria altaret till Bälinge kyrka år 2011.

Birgit

Hel-het en illusion – Hel-ig-het en smärtsam erfarenhet.

Stygn för stygn, sida vid sida, tätt, tätt, läggs stygnen och fyller hela den utmätta ytan – allt ska fyllas 
enligt upplagt mönster. Mönstret är uträknat från ett foto. Ett foto av ett fruset ögonblick där två 
människors händer möts – eller håller på att glida isär. Hud mot hud – nära men så oändligt långt 

bort. Separation ett faktum, aldrig mer kommer helhet att nås.

Istället infinner sig helighet – 
ett kitt som gnisslar i mellanrummet, 

i sprickan, som fylls av ångest.

Gränsen, det som varit, dröjer sig kvar i kroppsminne och medvetande…

Fotot: (okänd fotograf) är utgpågspunkt till verket
Birgit, 2019, yllebroderi på linneväv 120 x 150



ANNA EDSJÖ född 1967 i Stockholm, arbetar sedan 1997 i en sfär mellan scenografi och arkitektur. På 
uppdrag av offentliga och privata beställare skapar hon platsspecifika, scenografiska installationer gjorda för att 
väcka känslor och stämningar. Utbildning på Arkitekturskolan, KTH och LTH samt konstkurser. 

Liv nu räddat

Brist, sorg, mörker och saknad
Avskuren, transformerad under hårt tryck
av slump och slarv förändrad
Sedd, hittad, pånyttfödd?

Förstörd av tid och händelser utan mening
Hållen, vaggad, trygg i min famn
Pånyttfödd i mina ögon
Pånyttfödd av mina ögon

Jag ser dem inte, jag känner dem
tingen jag hittar
Jag samlar ihop mej
Ni är reflektioner av mej

De är skärvor av helheten,
av heligheten, skärvor som kom till vid splitt-
ringen. Vilken splittring?

Det är en helande process, att gå, välja, samla
och visa. Det är en subversiv handling, att
plocka upp den ratade varan och göra det
värdelösa ovärderligt. En dåres värv, en
manifestation av en dagdröm, någonstans
mellan hobby och tvång.

Dessa ting, som jag hittar, är bannlysta,
förvisade ur vår värld. Bannlyst betyder
ursprungligen överlämnad tillll gudomen.
Ja, då förstår jag.

Att vara omgiven av dessa är att låta barnets
obegripliga rabblande föra mig närmare
en innersta känsla som inte låter sig fångas
och tecknas ned. Att plocka upp leksaker,
skräp och bortslängt – är det inte sånt som
barn gör och galningar?

Helighet är att närma sig det obegripliga med
öppna ögon. Det ofattbara, utan motiv att
förklara.

Liv nu räddat (detalj)
Plast, metall, tråd, gummi, assemblage



CECILIA ENBERG är utbildad i Multimedia på Stockholms Universitet. Verksam i Sverige och internatio-
nellt. En pågående undersökning och fascination är mönster både som dekorativa objekt och som återkommande 
händelser i människors liv.

Först var det blått, 
kanske av lungorna
En tyfon
Sju sekunder långa signaler 
med fjorton sekunder tystnad emellan
Ljuden i den tomma oljecisternen studsar 
Whoozh hizz whozh krrrrrrr
En sammandragning
Implosion 
När munnen öppnas för att dra efter andan

Eridanus supertomrummet
Det finns inget slut i tystnaden
universums oändliga tystnad
AAAAaaaaAAAaaaaaa
Den pågående produktionen av vokala tecken
Konsonanterna svarta kvistar
Ka ka ka ka ka 
Dissonans
Tonerna före
Tystnaden och tomrummet kamoufleras
Fylld av det blå
Ropen mellan händerna är kött
Var eviga dag är sju år
Läpparna i ansiktet

Döden är en upprepning



MARIE ERICSON född 1946 i Sundbyberg, bosatt i Björkhagen. Fil. kand i sociologi, pedagogik, film, dra-
mapedagog-utbildning, konstvetenskap. Konstutbildning, Nyckelviksskolan 1989/90, konstskolan Paletten 91/92 
och 92/93. 

NÅGRA SÄLLSAMMA UPPLEVELSER

Att börja på en kurs som Helighetens bilder var en 
utmaning för mig som antireligiös.

Märkligt nog fick jag endast idéer som relaterade 
till vad som en del skulle kalla en gåva, men något 
jag själv tycker är svårt och undviker. En dikt av den 
senegalesiske poeten Birago Diop fick mig att tänka 
på min tidigare ”inne-boende”, en man i femtioårs-
åldern, icke vare sig då eller nu levande, men som 
av någon anledning ville hålla sig kvar i vår lägen-
het. Ibland satt han med huvudet i händerna på en 
imaginär säng eller så stötte man ihop med honom 
eller hans väsen i hallen. Jag frågade mina grannar 
hur den tidigare hyresgästen såg ut och jag fick 
en bild som stämde ihop med den fragmentariska 
skuggbild jag fick av honom.

Ett  videoverk av Bill Viola som visade en födande 
kvinna och en döende kvinna inspirerade mig att 
göra något om min mammas död. 

Hon dog för trettio år sedan. Jag och min syster var 
närvarande och vakade vid hennes säng på natten. 
Det var ganska mörkt i rummet. Plötsligt började 
ett litet guldfärgat moln vibrera ovanför hennes 
bröst och spred ett vackert och varmt  ljus i hela 
rummet. Jag vet inte hur lång tid som förflöt. En tår 
rann ner för min mammas kind och så gav hon upp 
andan. Molnet försvann. Det var endast ett skal 
kvar av vår mamma. Min syster hade inte sett något 
av det som jag upplevt. Inget guldfärgat moln, inget 
ljus som spred sig i hela rummet.

Några år senare försökte jag göra en målning om 
detta men hur skulle man förklara det vibrerande 
molnet i målningen, att man trott sig se sin mam-
mas själ? Några säger att elektriska fenomen från 
en döendes hjärna - kan ge ett sådant ljus. Men var-
för såg min syster inget i så fall?

Jag och min syster
Olja på board
20 x 20 cm



BEATA GRAHN född 1987 i Göteborg, är en silversmed verksam i Stockholm. Med utgångspunkt i tradi-
tionella metallhantverkstekniker utmanar hon mer eller mindre synliga maktordningar genom att gå vilse i såväl 
regelverk som verklighet. Beata är utbildad vid Steneby och Konstfack.

CORPUS IGNIS

Värmande, skyddande, upplysande och trösterik eller skrämmande och hänsynslöst förtärande? 
Renande? Helig? Hednisk?

Elden är ett fenomen laddat med symbolik och de betydelsebärande faktorerna är många; vad som 
brinner, var det brinner, vem som brinner, vem som tänder på och hur.

Eldbegängelse var fram till kristendomens införande ett vanligt förekommande gravskick i 
Skandinavien. Det återkom därefter inte i större skala förrän under 1900-talet, efter decennier av 
debatter kring såväl platsbrist och smittspridning som liturgiska ordningar, och idag kremeras ungefär 
tre fjärdedelar av Sveriges avlidna.

Som silversmed använder jag dagligen elden i mitt arbete, den kan då knappast tillskrivas drag som 
trösterik eller skrämmande, men jag kan inte heller avskriva dem, de är bortom min kontroll. I mina 
händer blir elden ett instrument, ett verktyg på vägen för att färdigställa ett silverföremål, ett corpus. 

Ett corpus är för mig en manifestation av sitt eget innehåll, oavsett om detta är av fysisk eller meta-
fysisk karaktär. I kyrkan är dess traditionella roll att bära hostian, Kristi kropp. Jag låter istället mina 
silverskålar bära elden, deras skapande element, med all den omsorg och allt det våld den bär 
med sig.



Här står tiden och luften stilla. Stunden framstår 
som ett koncentrat men också gäckande, undflyen-
de. Jag är fysisk och möter något både fysiskt och 
icke-fysiskt. Jag är en materiell som möter icke-ma-
teriell existens. Två poler som hör ihop stöter ifrån. 
Vi tvingas isär.

Den lyriska, den sublima, den elektriska livsnerven 
är spänd till bristningsgränsen. Det liv som levts vrå-
lar i sin tysthet, skakar i sin orörlighet, tränger sig på 
med en fruktansvärd kraft. En dörr står på vid gavel 
mot avgrund och bråddjup. Stillhet. Och jag är kvar, 
alldeles ensam.

I detta allvarliga rum vill jag genom min installation 
ge livsgnistan en stark och tydlig och påträngande 
form. En form för mig, som blev kvar, att hålla fast i. 
För att inte störta. För allt det som den döde varit. En 
människas existens kan inte förnekas. 

Oavsett vilket/det liv som har levts. 

CLARA HEDBORG född i Göteborg 1964, bosatt i Stockholm. Utbildad vid Umeå konsthögskola 1993-
98. Gerlesborgsskolan 1991-93 Nyckelviksskolan 1989-90

RUMMET VI DELAR

Att stiga in i ett rum. Bli tagen och ta det i besittning.

Det som griper tag i mig i det lilla gravkapellet intill 
Vagnhärad kyrka är platsen för kistan mitt i rummet. 
Och ett igenlagt hål i golvet. Där har den döde i sin   
kista hissats upp för att sen åter sänkas ner efter 

mitt avsked. Ur min åsyn för att för 
alltid    försvinna.

Här möter jag, som lever vidare, 
den döde en sista gång. Här mö-

ter jag den dödes kropp, så närva-
rande att jag kan röra vid den och 

samtidigt så ekande tom. På samma gång i min verk-
lighet och i en annan som jag ännu inte vet något 
om. Det finns inte längre någon blick som ser mig, 
det finns inte längre någon röst som talar till mig el-
ler något öra som hör vad

jag säger. Det finns ingen puls och ingen andedräkt. 
Men det finns en kropp och vi delar detta rum. 

Två cirklar går omlott. 
Snittet. Vårt snitt.



ZSUZSANNA LARSSON GILICE född 1970 i Vingåker. Magisterexamen i fri konst vid Konst-
högskolan Valand 2003. Arbetar med efemära material, teckning och textflöden, genom repetitiva processer och 
kanske ett slags skepticism. Har främst ställt ut nationellt och gjort gestaltningsuppdrag.

Jag: Är nog inne på det mörka ett tag, alltså från bly-
ertsen till något som är mörkare (jag uppfattar det inte 
så.) Något med text. Eller möjligen inte text, men ändå 
mörkt. I regel har jag problem med platsen (tröskeln?) 
där verket slutar, och jag tycker inte om att arbeta med 
bestämda format. I första föreläsningen talade du, Tom, 
om en tröskel. Jag tänkte att det blev för privat när jag 
vagt nämnde något om när jag kliver in i en katolsk kyr-
ka jämfört med ett annat religiöst rum. Och jag funderar 
över vad tröskeln består i. ”Det fula är alltså skönhetens 
orsak, inte dess motsats eller negation.” (Din bok om det 
fula, sid 66.) En aha-grej faktiskt. Jag tycker om samman-
sättningen av orden ”det fula är skönhetens orsak.” Att 
med orden kan man formulera sin egen labyrint. ”Det 
fula är allt som gör motstånd mot helheten.” Sedan ock-
så något på sid 76: ”... jaget som ett skyddande hölje 
kring organismen som reglerar det som får komma in 
innanför skalet... att skalet inte håller, att vårt jag eller 
ego skakas i grunden...”
  Nu håller jag på med ett test att kleta på ord 
med svart gesso på mörk botten. 

Sedan har jag ett annat test, där jag skaver sönder mörkt 
papper, vet inte om det känns bra. Det ena är mer tids-
krävande (uthållighet på ett annat sätt och det andra 
mer fysiskt (jobbigt på ett annat sätt.) Fast i och med 
formaten, blir nästan allt jag gör fysiskt och lite segt be-
svärligt. Mörk text på mörk botten. Utan vita konturer 
(klippta konturer). Jag har genom åren använt det man 
definierar som text på olika sätt, men egentligen ganska 
nära den enkla och textrelaterade materialiteten. Mina 
texter är inga statements. De pågår hela tiden, äter sig 
och bara börjar om igen. När jag klipper bokstäver kan-
ske jag inte exakt gillar deras former. Text, tänker jag, är 
varken det ena eller andra. Ganska neutralt för mig. Jag 
intresserar mig för när det uppstår missuppfattningar, att 
betraktaren tror att orden är slumpmässiga och inte en 
berättelse. Jag intresserar mig för småord i kombination 
med ord som man vanligen relaterar till som värdeladda-
de. Mörk text, på mörk botten. På avstånd syns inte or-
den. När jag presenterade mitt konstnärskap på kursen 
fick jag frågan om vad jag vill kommunicera.

Det är en av de värsta frågorna för mig, och jag blev gan-
ska arg. Samtidigt: anledningen till att jag sökte kursen 
finns ju någonstans där.
         Mörk text på mörkt avstånd. Jag klipper ut ord och 
lägger på bordet. Sedan smetar jag fast dem på under-
laget och då händer det vissa saker, jag kan exempelvis 
tappa bort vissa bokstäver. Tittar man noga ser man att 
omkring varje bokstav finns spår av hur fingret smetat 
dit bokstaven på sin plats. Som att texten (text-bilden) 
utger sig för att vilja bli betraktad. Mitt verk för utställ-
ningen är ett collage med mörk skrift mot mörk botten. 
Jag klipper ut bokstav efter bokstav med en nagelsax och 
försöker tänka på att tappa greppet. Orden är svåra eller 
kanske tråkiga att läsa, men syns i vissa ljus beroende 
på hur nära man är verket. Jag navigerar noga från ord 
till ord, eftersom jag inte riktigt ser vad jag gör i svärtan.

Tom: Men jag tror du också skulle kunna komma bort 
från föreställningen om något slags motsättning mellan 
språk och text, som du antyder, genom att i stället för 
”text” uppmärksamma ett närstående begrepp eller fe-
nomen, nämligen ”skrift.”

Collage (detalj) 250 x 348,5 cm
Fotograf: Daniel Grizelj
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KRISTINA LEVÉN född i Uppsala 1977. Bor och är verksam i Stockholm. Tog sin MFA från Konstfack, Craft 
2018.

Tröskel av Glas

Hur närmar man sig det ogreppbara? Det undflyende?
Hur kan man uttrycka sig kring något som inte ryms i orden? 
Kan det anas i mellanrummet? 

Mina fingeravtryck nöts ner av den råa ytan. 
Jag borrar igenom glasbit efter glasbit.

Glas i en främmande skepnad, skapad från de vardagliga buteljer vi kasserat. 
Expanderat, skrovligt och så ogästvänligt att det används för att täta råtthål.

Jag trär en porös massa, för någon att tränga in i, eller ut ur.

Undersöker tröskeln. Mötet. Mellan här och där. Mellan det kända och det okända. 
Överskridandet lockar och avskräcker.

Jag trär, glasbit efter glasbit.

Material: Skumglas, en industriell produkt för bygg- och markanläggning, 
av återvunnet glas. Metalltråd, från återvunnen elkabel. Glaspärlor.



ÅSA LIPKA FALCK är konstnär utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Lipka Falcks verk har 
landat på platser såsom Ust-Pocha, Moskva, Alvesta, Aten, Tokyo, Rista, Rejmyre, New York, Oaxaca, Arkhangelsk, 
Istanbul, Nashira, Novosibirsk, Boden, Bangkok, Chiang Mai, Cali, Kabelvåg, Kiruna, Kaliningrad, Kälom, Kalibukbuk 

vi tittade upp i ett träd

i utkanten
nu är det borta

dom tog en pinne
den var liten

den kunde dö
rörelsen

vi hittade
8:30

vilken blick?
den första

inne i varje ting
han hade sett

vi ska bygga ett hus
först en plan

system
andra material

osmos
den tunna hinnan.

när vi rundade hörnet i morse

om tid
om plats
om eld
om flickan
om dammen
djupet

barnet
du

                                                       log  04 - 21



ÅSA LOWDEN KÄSTEL Utbildning Konstfack Bild&Miljö. Konstnär, lärare i konst. Måleri, Textil bild. 
Bosatt i Hölö, Sörmland.

Sankta Anna Analogi
Akvarell (detalj)
180 x 180 cm

Du är.
Du möter mig.

I dagsljuset genom glasmosaikfönster.
Huggen i vit marmor.

Jag ser dig.
Anna Själv Tredje.
Självklar sitter du.
Maria i ditt knä.

Hon känner dig. Känner sig själv.
Hon läser och håller sitt barn.

I ditt och hennes gemensamma knä.
Riktar sig barnet ut mot livet.

Livet är rörelse.
Jag är berörd.



KARIN LUNDGREN-TALLINGER Utbildad vid Konstakademin i Bergen, Stockholm och Köpen-
hamn samt textil utbildning från Konstfack, Kreativt skrivande vid Linneuniversitetet i Växjö och Södertörns hög-
skola. Lundgren-Tallingers verk har visats på utställningar i Sverige och utomlands, senast i Stockholm och Tokyo.

De österländska stjärntydarna 
Etsat tyg, trä, sten och handsöm

Myrran, guldet

Guldet, rökelsen

Rökelsen, myrran och guldet



EIRIN MARIE SOLHEIM PEDERSEN svensk-norsk bakgrund, bor för närvarande i Järpen, Åre 
kommun. Doktorsexamen i konstnärlig forskning från Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Forskat om modell-
teckning. Intresserad av teckning och tecken, text och teori. Andligt sökande. Jobbar konceptuellt.

SÖKER EFTER MENING

Tystad, stum, språklös. 
En praktik återuppväcks, tankar minnen frigörs, gör sig gällande. 
Griper efter urgamla metoder, gör grund från ikonrecept, 
tecknar och skriver med silverstift, 
använder menstruationsblod, 
reciterar och skriver den buddhistiska hjärtsutran, 
schamantrummar i hjärtslagstempo. 
Vill störa, kanske förstöra – orden, skriften, tecknen och linjen. 
Föra samman, skapa ny mening. 
Tangera tabun. 
Tror att det kan gå vägen, bli mottaget. 



ANNE PIRA född 1961 i Karlskrona, bosatt och verksam i Göteborg. Anne Piras arbeten rör sig mellan måle-
ri, skulptur och text, verken relateras ofta till rummet eller platsen som sådan. Frågan om hur är viktigare än frågan 
om vad. Det kan vara blommor och växter som är utgångspunkten.

Titel på verk: Passerar orden strupen eller ligger de redan på tungan. Beskrivning av verk: Objekt av målade flirtkulor, mått 
på enskild flirtkula ca 5,5 cm. Placering av verk: orgelläktare, predikstol, altare

valv    svalg 

 orgel    gele    aladåb    (båda) 

 spegel    dregel    reflektor 

 öronmaneter   blåstång   alg    sten  (len) 

 astrar i kristallvas  fastrar    (3-5)    (8) 

 stjälkar som bryts  ryts    (gap) 

 sne? infallande ljus  faller    na?    (na?) 

 kollekthåv   hav    grav    na? 

orgel 

————————————————— 

läktare 

                          bild 

   
 altare 

Titel på verk: Passerar orden strupen eller ligger de redan på tungan.  
Beskrivning av verk: objekt av målade flirtkulor, må> på enskild flirtkula ca 5,5 cm. Placering av verk: orgelläktare, 
predikstol, altare.

ANNE PIRA född 1961 i Karlskrona, bosatt och verksam i Göteborg. Anne Piras arbeten rör sig mellan måleri, skulptur och 
text, verken relateras ofta till rummet eller platsen som sådan. Frågan om hur är viktigare än frågan om vad. Det kan vara 
blommor och växter som är utgångspunkten.



MARIA SAVELAND född 1965 i Uddevalla, bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack/MFA 
samt som projektstudent vid Konsthögskolan i Stockholm. Maria har deltagit i en rad utställningar i Sverige och 
internationellt.

Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka,
ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud.

Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka,
och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud.

Dan Andersson. Omkring tiggaren från Luossa

5:11 är ett videoverk baserat på en drömd erfarenhet och Matteusevangeliet

Titel: Församlingen; Trösten, Bönen, Hålet i språket och Genom huden
Material: bromsklossar i trä, spegel, text, keaton hartz, 
stearin, vax, bly, urin och blod.



EVA SPIKBACKA född 1980 och uppvuxen i Österbotten, Finland. Verksam som bildkonstnär i Stockholm. 
Utbildad vid Novia University of Applied Sciences, Finland (Bachelor’s Degree in Fine Art) Kungliga Konsthögsko-
lan, projekstudier med inriktning mot djuptryck och på Konstfack, fristående kurser i konstfilosofi och konstteori.

VANITAS

Jag har väntat tills 
mellan raderna.
Jag har väntat tills tingen har börjat snegla på mig,
mellan raderna.

I ateljén arrangerar jag mitt vanitas.
Och heligheten lägger sig, med ett ljudlöst dån
över mina skuldror. Säger:
Sök mig inte på tankens yttersta udde.
Jag är här, i det som förmultnar och misslyckas,
i det mörklagda och fullt synliga.

Tungt är det arbete Gud har lagt på människan.
Jag betraktade allt som sker under solen.
Allt var tomhet, ett jagande efter vind.
Pred 1:12-14

Men att ta tillgodo tomheten, 
utandningen, gudsvinden.

I det långsamma döendet 
limmar jag ihop det skapade.
Reparerar den skada som åsamkats i födelsen.
Väver silvertrådar i avgrunden.
Fogar samman förgängelsen. 
Skapar världen 
på nytt.

I det tredje rummet.

Vanitas (detalj)
Olja på pannå, silvertråd
70 x 73 cm



Det heliga kan bryta fram i vardagen på olika sätt, till exempel i detaljer och 
ögonblick som väcker fascination och förundran, liksom när vi får kontakt 
med ett okränkbart värde. Det finns också tillfällen när tiden stannar upp och 
något ofattbart och oerhört sker, som delar in livet i ett före och ett efter. När 
jag är tio år sker detta genom mötet med en fisk jag fångat och som kämpar 
för sitt liv i mina händer. Djurets vidöppna blick sänder en ström av dödsång-
est in i min egen kropp. Den lilla mörten är med ens jag och jag är den. Tanken 
slår mig att jag kan välja. Jag behöver inte döda det här djuret. Från att omed-
vetet och intuitivt ha varit ett med miljön runt sjön, dess lövträd, vassruggar 
och dimslöjor, är jag nu avskuren från helheten genom denna vetskap. Hur 
jag ser på livet, andra livsformer och mig själv är något som får konsekvenser. 
Samtidigt inskärps en djupare känsla, som jag ännu inte kan artikulera: jag 
hör samman med alla andra livsformer. Ögonblicket ska komma att prägla 
resten av mitt liv, och jag tolkar händelsen som ett tidigt möte med det Heliga. 

 Barn kan sägas leva sin andlighet genom sitt sätt att vara i världen. 
Genom lek och egenskapade ritualer besvärjer de svåra känslor och behov 
som undandrar sig språket. I mina bilder har jag gestaltat några sådana 
handlingar, som kanske är ägnade att ge en känsla av helhet, kraft, frid eller 
fascination. Heligheten ger sig till känna indirekt, genom styrkan i behovet 
att genomföra handlingarna. För det är på liv och död de utförs, i ett ordlöst 
gränsområde, och samtidigt på lek.

MARIANNE STRAND född 1967, bor i Strängnäs och verkar som manusförfattare. Hon är utbildad vid 
Dramatiska Institutet och Göteborgs och Lunds Universitet. Tillsammans med filmfotograf Malin Nicander arbetar 
hon också med film som hälsofrämjande verktyg.



Genesis
virkad ståltråd 
och sprayfärg 
Ø 100 cm

MARIANNE SVEDBERG född 1954 i Stockholm och har utbildat sig bland annat vid Grafikskolan i 
Stockholm 1993-96 och Kungl. Konsthögskolan 1999-00, ett projektår i grafik.

Heligt rum

Det jag omedelbart kom att tänka på som en helig plats är 
det tillblivelsens rum, det skapandets källa varur jag själv 
kommit, mina barn blivit till och det upplevde jag som ett 
mirakel varje gång, ett blivande ur intet, att varje varelse 
kommer till i mötet med en annan i både biologisk och 
kulturell mening, språket som nödvändighet för vår 
mänsklighet. Konsten som det heliga rummet? Är det en 
profan tanke? Eller en möjlighet att skapa om inte liv, 
så mening, samtal, möten? En plats där vi blir till människor i 
världen inte bara varelser som söker föda och parar sig. 
Fjärilen är vacker, men det är bara vi som ser det.



GUDRUN WIRGÅRD född 1971 och bosatt i Saltsjö-Boo. Utbildad vid Karolinska Institutet och Göte-
borgs Universitet 1992-97. Porträtterar och skulpterar, återkommande kring det mänskliga mötet.

Jag söker hennes ansikte. I leran.
Jag smeker och föser, allt medan minnena flödar. Sanden från 
barndomens strand och arbetets filspån. Strör jag över henne. 
Och hennes anletsdrag framträder. 

Möter mig.  

Hon står där hon står, naken i sitt milda och sköra uttryck, 
som om hon tycks be om att låtas vara, ber om sin fredade 
existens. Jag kan aldrig gå in där, utan att stryka henne ömt 
över armen och smeka hennes kind. För mig närvarande. 

För alltid är jag mina barns hem.

Vid den öppna handen, den som smeker och som vill den 
andre utan att hålla fast. Och i mötet ansikte mot ansikte, 
mellan en människa och den helt Andra, i vilket både 
sårbarheten och ansvaret ryms. (E Lévinas)

Möter jag heligheten.
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Bakom orden. Ordet.

Mötet. Längtan leder till det okända. Välkända.
Tillbaka. Men framåt. Genom mina händer. Hem.
Allt blir Nytt. Men Gammalt.
Jag Är den Jag Är
Du Är.
Fragment




