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Stigtomta kyrkgrupp träffade i april 2010 professor Tom Sandqvist för ett 
samtal om nutida konst i Stigtomta kyrka.  Bakgrunden var att vi sedan 
millennieskiftet ventilerat tanken på ett nutida konstverk i kyrkan, en önskan 
om att få ett konstnärligt uttryck från vår tid.

Många frågor kom upp. Vilket tilltal, vilken utsaga vill vi förmedla? Ska det 
gestalta den kristna tron i vår tid eller vara en utsmyckning? 
Ska det konfrontera eller korrespondera med kyrkans ”museala miljö”? Hur 
samspela med Pehr Hörbergs altartavla?  Ett kvinnligt verk jämfört med 
nuvarande manligt dominerade verk med krigsmonument och prästmän?

Stigtomta kyrka är byggd i olika omgångar sedan 1200-talet. Idag 
domineras interiören av Pehr Hörbergs altartavla ”Fottvagningen” från 
1812. Den visar hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter – en förebild för en 
tjänande livshållning. 

Tom Sandqvist kom med idén att låta deltagarna i Konstfacks kurs 
Helighetens bilder ge förslag till nutida konstverk i Stigtomta kyrka. En 
utmärkt idé tyckte alla.  Hösten 2010 besökte sedan deltagarna Stigtomta 
och bekantade sig med kyrkan och vi berättade om vår församling.  

Här presenteras nu kursdeltagarnas förslag, som kommer att visas i 
Stigtomta kyrka under en majvecka 2011.  Därefter kommer kyrkgruppen 
och kyrkorådet att ta ställning till om något förslag kommer att förverkligas 
i kyrkan.

Välkomna alla konstnärer och besökare!

nutida konst i stigtomta kyrka

(stigtomta-Vrena församling)



Frågan om vi verkligen skall visa konst i kyrkorummet är lätt att besvara 
med en motfråga: varför inte? Med vissa undantag har ju kyrkan genom 
hela dess historia smyckat det sakrala rummet, som så mycket annat, dels 
för att erinra om tillvarons andliga dimensioner, dels för att konkret väcka 
känslan av heligheten som dess djupaste förutsättning. 
  Hur ser då helighetens bilder ut? 

Gud är god – och förnöjsam. Ibland får man intrycket att många tror att 
Gud vill det goda bara för att det är gott i stället för att som till exempel 
den österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein säga att det goda är gott 
för att Gud vill det. Här erinras man om författaren Kerstin Ekmans angrepp 
i Dagens Nyheter för några år sedan mot profaneringen av kyrkorummet 
och samtidigt mot upplevelsen av ett slags panteistisk andlighet i vår 
avsakraliserade tid. Nej, det är i naturen som jag känner mig nära Gud, 
säger den moderna människan. Men, replikerar Kerstin Ekman, en känsla 
av att mycket är heligt förmedlar kanske bara en sommarstämning, en dröm 
som man lätt vaknar upp ur för att sedan återgå till vardagen. Här, i naturen, 
helst vid en sjö, här håller man mycket heligt idag, eller närmast heligt. I 
naturen mobiliseras en kravlös känsla eller stämning av storslagenhet och 
sublim tillhörighet som identifieras som en Gudsupplevelse.
  Vi tycks med andra ord på något besynnerligt sätt ha förlorat den 
autentiska helighetens verkliga prövningar, just de utmaningar som 
formuleras genom frågan på korset: “Eli, eli lema sabachtani?” - “Min Gud, 
min Gud, varför har du övergivit mig?”

Ja, överhuvudtaget tycks många idag hellre betona (vardags)livets 
”andliga” kvaliteter snarare än det existentiellt utmanande mötet med 
heligheten sådan denna kan definieras i enlighet med betydelsen hos 
till exempel fornsvenskans ”helgher”, ”heligher” eller ”hälig”. Det är ord 
som alla syftar på något okränkbart och fridlyst och sådant som inte får 
skadas, i modern betydelse – enligt Nationalencyklopedin – något som 
anses stå i nära förbindelse med det gudomliga och som därför behandlas 
med särskild religiös vördnad. Det hebreiska begreppet ”kadosh” för 
helig har samma konnotationer som latinets ”sacer”, det vill säga något 
som är avskilt, satt åt sidan. Det är en betydelse som sedan också skrivs 
in i latinets ”sacrificium” för offer. Intressant nog går det franska ordet 
”sacrifice” för offer också tillbaka till latinets ”sacer facere”, att göra heligt. 
I den ursprungligen abrahamitiska religiösa sfären har allt det som hör till 
Gud, exempelvis templet i Jerusalem, och allt som har kommit från Gud, till 
exempel budorden, del av det heliga och är därför okränkbart, varför det 
heliga inte får beröras av människor utan att dessa först har renat sig rituellt 
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eller på annat sätt helgat sig. Sålunda betraktas det som en stor synd och 
ett svårt brott inom såväl judendomen som islam att vanhelga vad som är 
heligt genom att orena det eller på annat sätt kränka dess integritet. Och 
eftersom Jahves främsta kännetecken är Hans helighet och eftersom Han 
därför inte kan komma i närheten av det orena, det vill säga det kränkta, 
fungerar änglarna som ett slags mellanled mellan Gud och människan, som 
är ohelig och icke-gudomlig, på hebreiska ”chol”. Graden av ohelighet kan 
samtidigt variera från just icke-gudomlig till tillspillogiven, ”cheræm”. Men 
om ”cheræm” är tillräckligt stegrad, kan det i sig vara ett slags helighet 
såsom något mörkt, främmande och bannlyst, något som måste tabuiseras 
eller utrotas. 
 
Enligt förre ärkebiskopen K. G. Hammar går det inte att läsa Bibeln som 
någon enkel instruktionsbok. För honom framstår formuleringarna i Bibeln 
snarare som symboler och hemlighetsbärande tecken samtidigt som 
texterna som helhet borde uppfattas som ett slags gränsöverskridande 
poesi. Bibelns språk är ett bildspråk bestående av symboler, säger han 
och tycks därmed närma sig den av den allmänneliga kyrkan år 451 
brännmärkta uppfattningen om att Skriftens ord inte är något annat än 
symboler för det gudomliga och att Kristus själv är blott ett enda väsen, inte 
Gud och människa förenade i en person. Kristus förvandlas till en symbol på 
samma sätt som Bibelns ord inte är något annat än symboliska referenser; 
följaktligen måste också Kristi egna ord i nattvardens instiftande om att 
brödet är hans kropp och vinet hans blod förstås som att ordet ”är” måste 
översättas med ”betecknar” i symbolisk bemärkelse. Hammar förklarar 
samtidigt att bildförbudet i Gamla testamentet måste bero av det faktum 
att människan är bildskapande, ett förbud som för honom har innebörden: 
”Tro inte att din bild motsvarar den djupa verkligheten!” Men här finns en 
komplikation som förre ärkebiskopen inte tycks vara medveten om och som 
gäller själva bildens väsen och egenart. Eftersom bilden här definieras som 
ett slags symbol och tecken, inte som den verklighet den betecknar och 
avbildar, kan den överhuvudtaget inte motsvara någon annan verklighet än 
sig själv, om med uttrycket ”motsvarar” menas någon form av väsenslikhet, 
och om människans förmåga att skapa bilder skulle vara orsaken till det 
gammaltestamentliga bildförbudet, då borde ju förbudet enligt Hammars 
resonemang även gälla språket, alltså också Bibelskriften bestående av 
ingenting annat än bilder och symboler.
  En intressant omständighet i sammanhanget är samtidigt att själva 
ordet bild etymologiskt sett har ett dubbelt ursprung, dels i betydelsen 
”likhet”, dels i betydelsen ”bila”, ”klyva”, tillyxa” och ”dela i lika delar” på 
ungefär samma sätt som ”Gud skapade människan till sin avbild” (Mos 
1:27) när Han sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.” 
(Mos 1:26) Den senare betydelsen stöds också av att latinets imago, 
”bild”, hänger samman med ordet yama i sanskrit, det vill säga ”tvilling” 

påminnande om skapelseorden ”lika oss”, ett faktum som ytterligare 
bekräftas av att man i vissa svenska och norska dialekter samt i isländskan 
använder sig av ordet billing(r) för ”tvilling”. Likheten med förlagan 
frambringas med andra ord genom att man klyver något, delar det i två 
delar, avskiljer en ”tvilling”. Själva den avbildande, mimetiska impulsen 
aktualiseras i den distansproducerande handlingens tudelning, i själva den 
särskiljande, uppspaltande, uppspjälkande akten, precis som det heliga 
definieras som något avskilt, något okränkbart på avstånd, något som man 
inte får närma sig ostraffat. 
  Bilden skulle kunna uppfattas som ett avbildande tecken som 
betecknar en referent – det vill säga förlagan, det avbildade – som hålls 
på avstånd och som enligt modern språkuppfattning till och med inte ens 
behövs för att tecknet skall vara ett tecken, om det inte rör sig om bildskrift 
i dess strängaste bemärkelse. Preliminärt skulle man därför också kunna 
säga att detta kan vara orsaken till att Jahves namn inte får uttalas i den 
judiska religiösa kontexten, bara nedtecknas i skriften, eftersom Han – den 
yttersta heligheten – då hade återbringats som fullt närvarande i yttrandet 
och därmed överskridit den uppspjälkande gränsen, helighetens själva 
förutsättning såsom avskild och satt åt sidan som okränkbar och fridlyst. 
  Men, säger de troende kristna, Han skall ju faktiskt återkomma en dag, 
vilken som helst, Hans skall ju träda över tröskeln och uppenbara sig i hela 
sin fruktansvärda helighet för att döma både levande och döda. Precis, det 
är just detta som också är kristendomens unika bidrag, själva dess raison 
d´être.
 
När det gäller mötet med det heliga talar den tyske religionsfilosofen Rudolf 
Otto redan i början av förra seklet om det numinösa efter det latinska ordet 
”numen” för ”gudomlig kraft” som något för detta möte kännetecknande 
och oumbärligt, utan vilket upplevelsen av det heliga vore som en mild 
vårvind i jämförelse med en vrålande höststorm. Det handlar om att möta 
”das ganz Andere”, det helt och hållet annorlunda. Enligt Otto rör det sig 
om en känsla som väcks inför ”mysterium tremendum et fascinans”, det vill 
säga det samtidigt både skrämmande och fascinerande mysteriet som kan 
leda till både rus, hänryckning och ”ékstasis”, extas helt enkelt. 
  Här aktualiseras ett mycket omfattande tankekomplex som till givna 
delar otvetydigt associerar med ”tremendum”, ett begrepp som i sin tur går 
tillbaka till ”tremor”, det latinska ordet för fruktan, inom medicinen använt för 
darrningar och skakningar orsakade av ofrivilliga muskelsammandragningar 
i samband med exempelvis Parkinsons sjukdom. Otto uppmärksammar 
samtidigt det faktum att till exempel det hebreiska ordet för fruktan är 
identiskt med ordet för helig på samma gång som han säger att uttrycket 
”att helga något i sitt hjärta” betyder att utmärka detta något genom 
känslor av en egendomlig bävan, på tyska ”Scheu”, som inte får förväxlas 
med andra slag av bävan. Det innebär att värdera detta något genom det 
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bön i födelsekyrkan i betlehem i december 2010.  

Foto: ann edholm



numinösas kategori, säger Otto och hänvisar på samma gång till den 
rikliga förekomsten av parallella uttryck för denna känsla i framför allt Gamla 
testamentet. Särskilt märklig är här ”emat Jahve”, ”förskräckelsen från Gud” 
som Jahve kan sända ut likt en demon som kastar sig förlamande över 
människorna. Begreppet är samtidigt nära släkt med grekernas ”deima 
panikón”, panisk förskräckelse, en förskräckelse full av inre fasa som 
ingenting skapat, inte ens det mest hotfulla och övermäktiga, kan ingjuta. 
Inför detta möter jaget sin egen möjliga undergång – självet annihileras och 
blir till intet som i alla mystiska upplevelser. Enligt Rudolf Otto är, som sagt, 
det religiöst mysteriösa det ”helt andra”, det främmande och förunderliga, 
det som är hinsides och bortom det välbekanta och därför trivsamma. Jahves 
”vrede” flammar upp och yttrar sig gåtfullt som en förborgad naturkraft, som 
magasinerad elektricitet som urladdar sig över den som kommer för nära. 
Det är i sanning fråga om ett synnerligen egendomligt känslomoment i den 
religiösa upplevelsen som har en sällsamt bortstötande, med bävan fylld 
karaktär, en känsla som definitivt måste störa dem som endast vill erkänna 
tryggheten, godheten, mildheten, kärleken och blott världstillvändheten 
hos det gudomliga. Det demoniska är det som inte kan upplösas med 
förstånd och förnuft, säger redan Goethe. Och, vill man gärna tillägga, det 
demoniska tillhör Gud, annars vore Han knappast allsmäktig.

Heligheten ger sig inte till känna i skogsgläntan eller hemma i köket, 
varken i församlingshemmet eller inför det stora brusande havet. Platsen 
för denna manifestation i dess symboliska men för många troende även 
dess kroppsliga uttryck är det rituella rummet, både det bokstavliga 
rummet och den rituella aktens eget rum i vilket Ordet – logos – träder 
fram både som gudomlig närvaro och heligt löfte. Enligt den rumänske 
antropologen Mircea Eliade är det också här – i det helgade rummet – 
som det verkligt verkliga uppenbarar sig och världen får sin existens. Det 
sakralas manifestation i rummet ger en fast punkt utanför det profana livets 
obestämdhet och endast genom att fysiskt röra sig in i det heligas sfär, ofta 
genom en port eller över en tröskel, kan man åstadkomma en helig (om)
orientering som återvinner kosmos gång på gång. 
  Ja, tröskeln betecknar också avståndet mellan det profana och det 
heliga, barriären, skiljelinjen, gränsen som skiljer de båda världarna och 
den paradoxala ort där dessa världar möts, där övergången från den 
profana till den sakrala världen äger rum. Tröskeln – och porten – visar på 
ett omedelbart konkret sätt att den rumsliga kontinuiteten upphävs, och 
det är just i detta som tröskelns religiösa betydelse består, eftersom den 
förmedlar övergången, transcendensen. Och är det inte just detta som 
inträffar även när prästen klär sig i den liturgiska dräkten och överskrider 
den metaforiska tröskeln mellan det profana och det sakrala rummet? 
  För den religiösa människan är rummet inte homogent, säger Eliade. 
Det företer avbrott och rämnar och har delar som är kvalitativt olika de 

övriga delarna. Ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig, lyder 
budordet. Den religiösa erfarenheten av att rummet är strukturerat på ett 
särskilt sätt representerar sålunda en urupplevelse som enligt Eliade kan 
sägas vara identisk med en ”världsskapelse”. 
Det här är bara några av de frågor som vi har dryftat inom kursen 
“Helighetens bilder” för yrkesverksamma konstnärer, formgivare och 
kritiker som pågått på Konstfack i Stockholm under hela läsåret 2010 
- 2011. Kursen, som också var en workshop med praktiskt arbete, tog 
sin utgångspunkt i både en nyligen förd tidningsdebatt om kyrkan 
och heligheten i det sekulariserade samhället och den amerikanske 
videokonstnären Bill Viola och dennes gestaltning av de stora existentiella 
frågorna. Kursen sökte olika nedslag för hur heligheten uttrycks i såväl 
konsthistorien som i den svenska och internationella samtidskonsten. 
Kursen reflekterade också över det judiska bildförbudet, den östjudiska 
jiddischkulturens och chassidismens förhållande till det heliga, den 
islamiska konsten och den rysk-ortodoxa ikontraditionen samt inte minst 
förhållandet mellan det sublima och det fula. Vidare behandlades bland 
annat det gyllene snittet hos den italienske renässanskonstnären Piero 
della Franscesca. Samtidigt diskuterades myten om den sekulariserande 
moderniteten. Kursen avslutades med en reflektion kring heligheten ur 
ett explicit genusperspektiv samt inte minst med en gestaltande uppgift 
med förslag till konstnärlig utsmyckning i Stigtomta kyrka, just den uppgift 
som redovisas i den aktuella utställningen och i denna broschyr. Detta 
hade inte varit möjligt utan det i alla avseenden fruktbara samarbetet med 
kyrkorådet och kyrkgruppen i Stigtomta-Vrena församling. Dessa uttryckte 
oförväget sitt entusiastiska intresse för hur nya konstnärliga uttrycksformer 
kan gestalta heligheten i det sakrala rummet och ställde sig därmed vid 
sidan om huvudfåran när det gäller komplicerade sammanhang och ”svåra” 
frågeställningar. Tack naturligtvis också till kursdeltagarna, som på alla sätt 
har kunnat leva upp till kyrkorådets och kyrkgruppens intresse.

Denna broschyr beledsagas också av en bok - Helig, helig är bilden - som 
utges av Brutus Östlings Bokförlag Symposion och som har tillkommit i 
samband med kursen på Konstfack och den föregående kurs med snarlikt 
innehåll som hölls sommaren 2009 på kulturcentret La Cultura strax 
utanför Malaga i Spanien.

(tom sandqvist, konstfack)
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Under hösten och våren har vi lyssnat på föreläsningar 
om helighetens bilder, hur heligheten har uttrycks i olika tider och i olika 
religioner. Ämnet har ett enormt djup och det känns som vi bara har börjat 
vår resa. 
Vi ombads att göra ett konstnärligt avtryck i det heliga rummet. Just här 
kändes det viktigt att lyfta fram människans närvaro i det heliga rummet. 
Med det menar jag, du och jag, mannen, kvinnan och barnet. 
Ett verk som symboliserar människan av i dag som har en självklar och 
viktig plats i det heliga rummet. 

Du och jag, 
vi sätter oss i kyrkorummet och upplever intrycken, 
ser altartavlan och funderar, 
kanske tänker vi; hur var det då?
Ser på våra fötter och funderar, 
kanske tänker vi; hur är det idag? 
Närvarande i historien och nuet, 
känner lugn.
Du och jag, människa av idag, 
mitt i dramat av männsklighetens 
existensiella upplevelser och erfarenheter. 
Förkroppsligad helig närvaro?
Vilande i vår historia och kunskap,
vilande i kärlek och medkänsla,
kärlek till skapelsen.

(ann Fransson)

där stigar möts
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titel : sakarja 12:10

(anna lindkvist adolfsson)



–
 
1
7
 
–

–
 
1
6
 
–

Oväder

1. Herren är min herde,
bär mig som ett lamm
genom storm och fara
rätta vägen fram.

2. Skydda alla svaga
uti skog och mark
Herre, Du min herde,
som är god och stark.

1. Håll armarna som kring en börda i famnen.
2. Vänster arm kvar. Höger lyftes skyddande likt ett tak.

En ljusskulptur i betong, 120 cm, 17kg

(annika nordenskiöld)

en börda i Famnen
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Ondskan, som finns runtom oss hela tiden, symboliseras av skotthål som 
trängt in genom skåpets dörrar. Därinne ligger ett nyfött barn som kämpar 
för sitt liv. Barnet vilar i Guds hand.
Barnets sårbarhet påminner oss om vår egen sårbarhet. Det heliga livet är 
en balansgång som när som helst kan vara över. Människan vilar i Guds 
hand.
Just nu är vi alltid tillsammans. Störst är kärleken.

Fakta
Mått: 52,5 x 50 cm, djup 5,5 cm
Material: Foto silikonmonterat på glas, pärlbroderi, träskåp/
koppardörrar med skotthål.

(annika eriksdotter)

Vila i guds hand
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Att möta Jesus i all enkelhet, avslöjad, förklarad.
En omskakande gåva.

(Christina hedlund)

sykar, nablus
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Material: glas (skisarbetet i plexiglas)

(galina davydtchenko)

Verket heter:  alla böners hus
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Ingen människa undgår vetskapen
om skräck, maktlöshet, förtvivlan
och utplåning –
tiden är tung av smärta. 

Att själsligt uthärda
i detta skoningslösa inre rum,
att uthärda ens som vittne till 
en annans vistelse i detta rum,
kan liknas vid att uthärda
den stora Vreden

vilket inte är möjligt;

vilket inte vore möjligt
utan Kärlekens närvaro.

Helighetens rum.

et in terra pax hominibus bonae voluntatis

Konkav golvbeläggning i svart stengods och spegelglas,
djup ca 7 cm, diameter ca 192 cm,
modell i skala 1:2.

(helena hildur W.)
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Jungfru Maria har börjat uppmärksammas mer och mer-och jag är 
övertygad om att Hon i framtiden kommer att få en växande betydelse i vårt 
mångkulturella samhälle.
  Jag tycker t.ex. att det borde vara naturligt att det finns en Jungfru 
Maria i varje Kyrka för att ge mer energi till den Kvinnliga Sidan av det 
Gudomliga.
För några år sedan började jag ”på skoj” dagligen lyssna på Jungfru Marias 
bön Rosenkransen; ”Hell Dig Maria full av Nåd…” Det började då snabbt 
inträffa ett antal små mirakel som jag satte i samband med Jungfrun. 
Ingressen, som jag nu vill berätta om, ledde fram till ett flertal utställningar.
En vacker fullmånekväll var jag och en kär väninnna, Leena Kuisma, på 
hemväg genom stan efter att ha sett en film som handlade om Dalai 
Lama-Tibets stora andliga ledare. Jag berättade att jag hade börjat se en 
återkommande inre vision av Jungfru Maria i skimrande guld stående med 
öppna, utsträckta händer.
  Lite senare i Drottninggatsbacken—drogs jag som av en magnet till ett 
skyltfönster. När jag tittar upp ser jag, rakt in i ögonen på en varmt leende 
man. Han vinkar vänligt åt mig att jag är välkommen in i hans affär. Klockan 
var säkert 21.30—så situationen var minst sagt ovanlig.
  Direkt när jag kliver in genom dörren faller mina ögon på en 
Mariastatyett som står i en hylla en exakt kopia av den Jungfru jag sett i 
min vision—fast med naturlig färgsättning. Jag rusar fram och skriker: ”Där 
är Hon!”
  Några dagar senare skulle jag träffa kyrkoherde Åke Nordström i 
Gustaf Vasa Kyrka i Stockholm, för att diskutera en utställningsidé—Intuitivt 
forstod jag att projektet nu var på väg att manifesteras! Mycket riktigt, vårt 
möte ledde sedemera fram till ett pärlband av utställningar i olika kyrkor 
varav den första hette: ”Himmlarnas Gyllene Drottning Maria”.
  Samtidigt kan jag inte låta bli att, med glimten i ögat, reflektera 
över, om det kanske finns ett Heligt Himmelskt och Hemligt Nätverk där 
gränsöverskridande kreativt arbete mellan de olika världsreligionerna 
pågår. Om Jungfru Maria och Budhha via Dalai Lama—kan samarbeta på 
detta sätt: 
  Varför skulle då inte vi tillsammans kunna lära oss mer om vad Sann 
Andlighet egentligen innebär vi systrar och bröder på planeten Jorden—
detta lilla sandkorn svävande i det Gudomliga, Kosmiska, Mysteriets 
Varande.

“Gyllene Armada”, fotograferad i S:t Matteus Kyrkas sakrestia,  
visad bl.a. i Gustaf Vasa Kyrka och  Sinnenas Trädgård, Stockholm,  

© Ingela Hageman 2009

helighetens himmelska hemliga nätVerk

(ingela hageman, www.ingelart.nu)
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Jag stod i mitten av min levnads bana 
då i en nermörk skog jag mig befann, 
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

” De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som 
hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord.  (Andra 
Petrusbrevet, kapitel 3, vers 5)
I de flesta religioner har vattnet en central roll. Ingen vätska kan ersätta 
vatten och utan vatten kan inget liv existera. Vatten är skapelsens blod.
 Pehr Hörbergs altarmålning i Stigtomta kyrka föreställer Fottvagningen. 
Efter den sista måltiden tvättade Jesus lärjungarnas fötter och uppmanade 
dem att dem att göra detsamma med varandra, som ett tecken på 
ömsesidigt tjänande.
Fottvagningen var en renande rit och vatten har på olika sätt använts för 
att rena själar genom mänsklighetens historia. Men vatten har också haft 
en annan roll.  Falsk som vatten är ett bekant begrepp. Kanske har det sitt 
ursprung i den grekiska mytologin där den unge Narcissus fann sitt ansikte 
i bäckens vattenyta. Efter att han avvisat flickornas kärlek blev han dömd 
att förälska sig i sin egen spegelbild och vid bäcken blev han sittande tills 
han dog.  
Narcissus fick sedan ge namn åt det vi kallar narcissism. Sigmund Freud 
använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. 
Narcissism beskriver en individs självupptagenhet, självförhärligande 
och överdrivna tro på den egna förmågan. Enligt Freud är det en 
personlighetstörning som har sin orsak i att som barn aldrig bli sedd av 
sin mor.
I mitt verk visar jag en man som likt Narcissus ser sig själv i vattenspegeln. Till 
skillnad från Narcissus är han inte uppfylld av en villkorslös självförälskelse 
utan av självförakt och ångest. En ångest som jag tror att vi kan känna igen 
oss i när tiden som passerar ej längre ger oss ork att förändra våra liv. När 
det liv man skapat åt sig själv ryms inom de snäva ramar som vi begränsat 
oss till.  Till någon vi aldrig riktigt velat bli.  I vattnet möter mannen sig själv 
för första gången. 

 

(johan Willner)
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skiss till Flossamatta: iChthys.fisk

(karin bergman)
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ett annat hus
ett annat berg
hur låter den rösten ?

1. man måste komma in utifrån
2. man går in i någons hus

var kommer orden ifrån ?

(åsa lipka Falck)
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Nattlig jakt, akvarell 27x25cm, två av mängder av nyanser av färgen grå som 
en blandning mellan gult, blått och rött, inte svart och vitt. Den gråa färgen 
är centrum i färgcirkeln där färgerna låter sig förvandlas och bli till
grått. Att föras fram i dunklet utan att veta vart.

 

(magdalena rapala)
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Är Maria alla kvinnor är alla barn heliga
Smultronplantan är både mor och jungfru
Nyckelpigan både går och flyger
Det vardagliga är helighetens gräns

(karin lundgren tallinger)
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Performing Pictures senaste verk existerar i efterbilden. Ett kognitivt eko 
som slungats ut, som upphäver bildens materialitet - eller kanske snarare 
bekräftar den. I sitt kvardröjande åskådliggör efterbilden sin materialitet: 
ljus, öga, avtryck.

Se Människoansiktet! Det är en uppmaning som fascinerar. Varför? För att 
det är bland det svåraste som finns. Hade vi sett Människan, det vill säga 
på allvar förlikat oss med att Guden alltid är/har varit/kommer att vara en 
människa, så skulle vi inte ha krig, klassamhälle och bigotteri. Om jag ser 
Människan i Guden, så kan jag även se Människan i människan. I och med 
detta har människovärdet varit med om en ofantlig värdeökning. Från intet 
till något. Från alfa till omega. Om nånting har ett värde, undviker vi i regel 
att förinta eller förminska det. 

Tidigt i kristendomens historia uppstod tvedräkt kring Treenigheten. Att 
Gud är ett vad och tre vem var en stor munsbit för den antika människan 
att svälja (”Se Ansiktet”, Anders Piltz). Tertullianus löste frågan genom att 
introducera begreppet PERSON inom teologin. En långsökt etymologisk 
förklaring till ordet PERSON har varit denna: att begreppet kommer från 
per - sonere - för-ljuda. Säkert är att persona existerade i den antika teatern, 
en persona är en mask som rollinnehavaren tar på sig för att fritt uttrycka 
sig. Den hade inbyggd megafon. Etymologiskt har denna förklaring svårt 
att hävda sig. Men visst genljuder bilden av ett ansikte i spegeln.

Se Människan, se Ansiktet.

(Performing Pictures, geska & robert brecevic)

rörelse no. 8: att dröja kVar
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Kan två målare tillsammans skapa en bild? Utan genomorganiserat 
samarbete. Bägge med samma oinskränkta rätt att måla över vad den 
andre gjort. Måste det inte ändå vara så, att visionen lever i ett sinne? 
Snurrar inte den inre kompassnålen alltför villrådigt i närvaron av ett annat 
kraftfält? I de oändliga möjligheternas ögonblick är varje ingripande av en 
annan vilja destruktivt. Man tvingas ge sig lite grann, vika undan en smula. 
Var och en bidrar med sitt, i samförstånd. Gott och väl. Men att tvingas 
kompromissa är något en målare avskyr. 
Men är då kompromissandet ofrånkomligt, eller kan man komma till 
motsatsen! Nämligen att samspelet kan gestalta sig till en fruktbringande 
dialog. En process där något nytt uppstår och där man inte bromsar 
varandra utan förtroendefullt låter processen löpa vidare. Som när någon i 
ett samtal säger det man just hade på tungan. Något som vill bli sagt. Det 
väsentliga. 
På detta sätt har bilderna av det röda korset sakta vuxit fram. Målade med 
samma röda färg och ändå så olika. Som om de fått sitt eget självständiga 
liv.

(marius Wahl gran, ulf Wagner)

text till stigtomta
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Källans närvaro
 
 eller
 
Vänta på mig

  
Redan rummets symmetriska golvmönster, kvadratiska kalkstensblock 
ovanligt lagda på diagonalen – en ordnad geometrisering sedd från sidan 
– visar något sett på ett annat sätt.
  Sfärer och cirklar som budbärare syns på långt håll i tornets kors, 
ovanför ingångsporten, i ljusgloben vid trappan till orgelläktaren, i 
dopfuntens skål och genom alla de fönster och reflektioner som släpper in 
sitt starka och ursprungliga mångfärgade ljus.
  Stenen och vattnet som urgrunder, som början och slut i plattade 
uppförstorade droppar och stänk. Också förkroppsligad, speglande.
  Vatten som budbärare, havet och resans tårfyllda längtan efter 
lycksaligheten och drömmar om världen.
  Och att inte vara ensam. Glädjens tårar.
  En upplevelse av att plötsligt vara omsluten av ett mjukare golv, 
man nästan fysiskt går in i spegeln. Mattan med dess centrala placering 
understryker en naturlig och inbjudande plats till samling, för alla tillfällen. 
Att färdas över den. Barn skulle kunna vistas i dess lekfulla mjuka mitt.
  Låg, tät och ganska fast - kommer ändå ge en oväntad saisissant 
upplevelse nar man beträder och går in i/över denna andra mitt.
  Reliefmönster i flossateknik - med skimrande inslag av silver eller 
kanske guld.
  Mattan kan också göras i en rektangular form, från vägg till vägg i 
delen ovanför mittaxeln, fram till bänkar och trappsteg mot altaret.

(ulf agnér)

matta i stigtomta kyrka
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