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Gäster: professor, författaren Merete Mazzarella (FIN), professor,        
       konstnären Ann Edholm (SE), församlingsprästen Katarina                 
       Gäddnäs (ÅL) 

Ett samarbete över gränserna med Nordens Institut på Åland NIPÅ och
Mariehamns församling, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Vem är ”den Andre”? Hur ska vi kunna gestalta relationen mellan ”vi” och 
”dom”? Hur möter vi främlingen? Vem är främlingen? Vem är du och jag? 
Hur formas våra identiteter? Hur kan vi gestalta ”den Andre”? Vilka 
existentiella frågor måste ställas? Kan begreppet helighet betraktas som ett 



slags emblem för annorlundaskapet? Hur gestaltas detta i konsten, i 
samtidskonsten?

DEN ANDRE OCH HAVET är en bred idéhistoriskt förankrad genomgång av några 
centrala förståelsemodeller inom samtida konst och idéhistoria kring främlingskap och 
helighet. Det finns en stark idéhistorisk koppling mellan främlingskap och helighet, som 
speglas till exempel i skillnaden mellan det heliga och det andliga. Det heliga väcker ångest, 
skräck, fascination och nyfikenhet medan det andliga vilar i sin egen självtillräcklighet. På 
samma sätt kan begreppen det fula och det vackra samt främlingen och det bekanta ställas 
mot varandra. Även identitetsbegreppet, genus och postkolonial teori och 
religionsfilosofiska frågeställningar tas upp. En central del av projektet är ambitionen att 
överbrygga klyftan mellan teori och praktik. De teoretiska frågorna varvas med 
diskussioner, praktisk handledning och eget konstnärligt arbete med en slutredovisning i 
form av en utställning i Sankt Mårtens kyrka i Mariehamn. Workshopen inleds med en 
utställning i galleriet anslutet till Nordiska institutet på Åland i samband med vilken 
deltagarna presenterar sina respektive konstnärskap. Till slutredovisningen hör även en 
egenproducerad katalog.

För de teoretiska momenten svarar professor emeritus Tom Sandqvist (Konstfack, 
Stockholm), som också deltar i handledningen. För de praktiska gestaltande momenten 
svarar konstnären Henrika Lax. Som gästföreläsare anlitas författaren, professor Merete 
Mazzarella, Finland, och konstnären Ann Edholm, Sverige.

Under workshopen presenterar deltagarna sitt konstnärskap samt förslag på bidrag till den 
kommande utställningen och katalogtext. Förslag på verk och texter för utställningen 
diskuteras i gruppen i relation till föreläsningsstoffet och projektlitteraturen. Under 
workshopen påbörjas det konstnärliga arbetet och gruppen fungerar som bollplank, så att 
det praktiska konstnärliga uttrycket under workshopen utvecklas och kan hitta en form där 
det möter teorin. Alla deltar i den gregorianska sången, som även den länkas till det 
teoretiska stoffet. Vi bildar en FB-grupp där deltagarna kan kan kommunicera kring sina 
arbetsprocesser mellan fas I och II i projektet samt hålla kontakt efter att projektet avslutats.

Ledordet ”den Andre” i rubriken knyter an till föreställningen om främlingen som den 
skrämmande andre, den som är ”heimlich”, obekant och därför ”kuslig” på samma sätt 
som det heliga väcker den ”numinösa” känslan av både ångestblandad skräck och 
fascination, ”tremendum et fascinans”. ”Havet” i rubriken syftar i sin tur inte bara på de 
okända, skrämmande djup som öppnar sig i mötet med det heliga, utan kan också tolkas 
som skapelsen (naturen) i generell bemärkelse. Här aktualiseras till exempel den judiska 
messianismens föreställning om människan som Guds medåterlösare, hennes ansvar för 
skapelseverket: skapelsen är Guds och människans gemensamma verk och det är 
människans ansvar att se till att utvecklingen är hållbar och etiskt försvarbar. ”Havet” är 
platsen där Guds vilja sätts på prov av människan på samma sätt som Gud sätter 
människan på prov och utmanar henne att reparera de skador hon själv har åsamkat.

Workshopen är ett slags pilotprojekt med ambitionen att etablera ett nordiskt forum för 
kurser/workshops med fokus på konstvetenskapliga, idéhistoriska, samhällsvetenskapliga 



och filosofiska frågeställningar i samtidskonsten och samtidslitteraturen i direkt samverkan 
med den konstnärliga och litterära praktiken. Den traditionella demarkationslinjen mellan 
teori och praktik överskrids. Här uppfattas utbytet mellan de nordiska aktörerna inom fältet 
som särskilt värdefullt. 

ANMÄL DITT INTRESSE ATT DELTA redan nu!
Skicka din intresseanmälan med portfolio och/eller CV till:

andreochhavet@gmail.com 

Deltagaravgift: 500 euro 
(omfattar helpension på Lemböte kursgård, exkursioner och transporter inom 
Mariehamn, katalog, utställningar samt material för 100 euro)

För ytterligare information:
tom.sandqvist@mbox322.swipnet.se
henrikalax@gmail.com 

Åland är också öriket ”mitt emellan” två kulturella tillhörigheter, öarna mellan Östersjön och Bottenviken, mellan Finland 
och Sverige – Historiskt sett har Åland varit knutet till Sverige, Ryssland och Finland med allt vad det innebär av kulturellt 
utbyte, växelverkan och genomströmningar. Efter freden i Fredrikshamn i september 1809 stannade en del av de ryska 
soldaterna kvar på Åland och blev bofasta. Efter Finlands självständighet 1917 uppstod en konflikt om huruvida Åland 
skulle tillhöra Finland eller Sverige. Den så kallade Ålandsfrågan behandlades och löstes av Nationernas Förbund under 
mellankrigstiden. Åland är nu en demilitariserad självstyrande del av republiken Finland där ögruppens svenskspråkiga 
status samt invånarnas svenska kultur och språk skyddas av internationella garantier. Genom sin självstyrelse intar 
landskapet Åland en särställning i Finland.
En ö är en plats där fiske och sjöfart garanterar näring och kommunikationer med yttervärlden via handelskontakter. En ö 
är därmed en plats för genomströmning, in- och utflyttning. Sjöfarten har också skapat specifika utmaningar för 
familjerna. Speciellt under den stora seglationen har männen ofta varit ute på sjön största   delen av tiden, med enbart 
korta vistelser hemma hos familjen medan kvinnorna har axlat ett stort ansvar hemmet. De långa tiderna av att vara 
borta från varandra har skapat en konstellation som implicerat ett slags främlingskap. I allt har man varit beroende av 
havet, som dels stått  för överlevnad och näring, dels för det stora förgörande hotet och ett främlingskap som de långa 
tiderna när männen varit borta från familjerna skapat. Under seglationens guldålder utvidgades gränserna för Åland till 
att omfatta stora delar av världen, med allt vad det innebar av intryck och utbyte.

DEN ANDRE OCH HAVET arrangeras i form av föreläsningar/seminarier, vid vilka 
främlingen och begreppet ”det heliga” diskuteras ur olika aspekter med utgångspunkt i den 
franska språkvetaren och psykoanalytikern Julia Kristevas bok Främlingar för oss själva, som 
publicerades i svensk översättning 1991. Kristeva, bulgarisk invandrare i Frankrike, skriver 
bland annat om hur det västerländska samhället har bemött främlingarna genom historien. 
En annan utgångspunkt är hemmet som både begrepp och erfarenhet från Selma Lagerlöf 
och Zacharias Topelius till Martin Heidegger och Gaston Bachelard – konstellationen ”vi” 
mot ”dom”. Dessutom diskuteras det svenska folkhemmets tillblivelse, rasbiologins 
framväxt, det fula, kroppens kulturhistoria, nazistisk estetik, den postkoloniala 
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teoribildningen, globaliseringen, feminismen och queerbegreppet. Kursen avslutas med 
reflektioner kring det Europa som ”glömdes bort” i den västeuropeiska diskursen, det vill 
säga framför allt den central- och östeuropeiska modernismen.

Ett väsentligt inslag är även en introduktion i gregoriansk sång, ett område som Henrika 
Lax har stor erfarenhet av genom flera kurser. Den gregorianska sången är en del av vårt 
äldsta meditativa kulturarv och går tillbaka till urkyrkans tid. Den gamla modala sången 
baserad på naturskalor och övertonssång är en bortglömd del av vårt historisk-kulturella 
arv, som detta delmoment uppmärksammar i relation till den övergripande tematiken: den 
som inte känner sina rötter blir en främling i sin kultur. Ordet meditation kommer från 
latinets ”meditare”, som betyder att föras mot mitten, mot centrum. Den gregorianska 
sången knyter således an både till mänskans inre främlingskap och hennes existentiella exil.

En av kursdeltagarna i föregångaren till DEN ANDRE OCH HAVET skriver om 
”Helighetens bilder” på Konstfack i Stockholm läsåret 2018-2019:

 Under ett läsår har jag, tillsammans med ett helt gäng konstnärer, gått kursen 
 ”Helighetens bilder” på Konstfack med professor Tom Sandqvist. Jag har kastats in i 
 begrepp och teorier jag tidigare bara nosat på men aldrig riktigt fått ihop 
 sammanhangen kring. Att stöta och blöta begrepp som helighet och andlighet, bild 
 och språk, samt få dem insatta i ett idéhistoriskt, filosofiskt, psykologiskt och 
 konsthistoriskt perspektiv har gett mig många aha-upplevelser. Ibland har jag
 trott mig förstå något nytt, ibland har en förförståelse djupnat. Ibland har dessa stunder 
 närmat sig, men också glidit iväg innan jag riktigt fått fatt på dem. Och kanske är det 
 just där, i glappet, mellan en färdig tanke och en annan, som heligheten har en chans att 
 visa sig? (Kristina Levén)

Konstnären Cecilia Enberg skriver om flera av de fristående kurserna för yrkesverksamma 
konstnärer på Konstfack under de senaste åren:

 Tack för alla dessa timmar i föresläsninssalen. Jag har verkligen uppskattat dina k u r s e r 
 som har gett mig en större förståelse och kunskap hur tätt knuten  konsten är till vår 
 samtid   genom hela historien. Hur konsten blir det samhälleliga membranet. Och hur 
 det gett mycket till mitt egen konstnärskap både nu och i framtiden

Målgrupp: 
I de nordiska länderna verksamma konstnärer, formgivare, författare, skribenter och 
kulturarbetare i vid bemärkelse. 

Ytterligare:
DEN ANDRE OCH HAVET syftar till att tillhandahålla och problematisera en rad 
centrala förståelsemodeller inom samtida konst och idéhistoria med fokus på ”främlingen” 
samt till att bibringa olika sätt på vilka de diskuterade frågorna kan implementeras i 
praktiskt konstnärligt och/eller i skrift förankrat arbete. Det nyskapande elementet formas 
kring hur konstvetenskaplig, idéhistorisk teori och praktiska konstnärliga processer vävs 
samman i gestaltning och reflektion. Härigenom bibringas deltagarna specifika färdigheter 
att fördjupa sig i de aktuella frågeställningarna och gestalta dem i praktiskt arbete.



DEN ANDRE OCH HAVET är tänkt som ett pilotprojekt för en årligen återkommande 
workshop med varierande tema med sikte på kvalificerad yrkesinriktad konstnärlig 
utbildning på Åland, inklusive ett samverkande och sammanvävt program för verbal analys 
och litterär gestaltning.

Metoder:
DEN ANDRE OCH HAVET arrangeras i form av föreläsningar/seminarier, praktiskt 
arbete, handledning och slutredovisande utställning.  Ett antal gästföreläsare engageras.

Nivå:
Avancerad.

Tid:
FAS 1: 19 – 31 augusti 2020: presentationsutställning på NIPÅ, föreläsningar, seminarier, 
eget arbete
FAS II: september – oktober: eget arbete, handledning på distans
FAS III: oktober 4 dagar: handledning, redovisning i form av utställning i Sankt Mårtens 
kyrka, Mariehamn, samt publikation.
FAS IV: Gregoriansk mässa i Sankt Mårtens kyrka under utställningen.

Rekommenderad litteratur:
Davis, Creston (ed.): John Milbank - Slavoj Zizek: The Monstrosity of Christ: Paradox or 
Dialectic? Cambridge - London: The MIT Press, 2009.
Kristeva, Julia: Fasans makt. En essä om abjektionen. Översättning: Agneta Rehal och Anna 
Forssberg. Göteborg: Daidalos, 1992.
Kristeva, Julia: Främlingar för oss själva. Stockholm: Natur och Kultur, 1991.
Lax, Henrika – Vuori, Hilkka-Liisa – Vox Silentii: A och O - Handbok i skapandet av ljud och 
bild. Otalampi: Sahlgrens, 2009.
Sandqvist. Tom: Helighetens bilder. Stockholm/Stehag: Symposion, 2011.
Sandqvist, Tom: Ni sjunger så vackert - en bok om främlingskap och invandring. Helsingfors: 
Söderströms; Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999.
Textkompendium.

Publikation:
Enkel trycksak med deltagarnas egna texter och reflektioner med bilder.
 
Deltagare:
Max 15.

Urval:
På konstnärlig grund och kort motivering.

Plats: 
Sankt Mårtens kyrka, Mariehamn
Nordens institut på Åland (NIPÅ)

Inkvartering:
Lemböte kursgård (helpension)

Preliminära föreläsningar / seminarier:



– Introduktion – Julia Kristevas främling.
– Främlingen på Nationalmuseum – hemmet som ”katakres”. Den normativa vitheten – blond och blåögd.
– Begreppet intersektionalitet och den postkoloniala teoribildningen.
– Den cartesianska världsbilden – Det religiösa arvet i moderniteten. – ”Gud gör comeback”. Kerstin Ekman   
och det sakrala rummet.  Martin Gustavssons ”Gospel” och Ann Hamiltons ”Aloud”. Rudolf Otto och den 
numinösa känslan. 
– Framväxten av det antika skönhetsbegreppet – ”vitheten” som normativt
regelsystem.
– Den premoderna ontologin tolkad genom den medeltida kroppsuppfattningen – medeltidens religiösa 
kropp, tankar kring abjektionen – den flytande kroppen i karnevalen
– Det moderna konstbegreppets kulturhistoria – den Andre konsolideras i den moderna, cartesianska 
världsbilden. ”Vitheten” som idealitet.
– De binära oppositionerna – Kropp och tanke – Roland Barthes – modelltecknandets kulturhistoria.
– De binära oppositionerna – Manligt, kvinnligt, genus och transidentiteter – Jean Baudrillard, Thomas 
Laqueur, Judith Butler.
– Skönheten och den totalitära estetiken. Gränsen som begrepp och erfarenhet – nazistisk och totalitär 
estetik – antisemitismen.
– Identitetslogiken – den cartesianska världsbilden och Friedrich Nietzsche – identiteten nedmonteras och 
mångfaldigas hos Cézanne och Picasso. Främlingen som den ”flytande” figuren.
– Det vackra och det sublima. Främlingen som ”sublim”.
– Det sublima och det fula (”das Unheimliche” hos Freud). Främlingen som ”ful” och kuslig. Den Andre 
som källa till arkaisk ångest.
– Främlingen som psykisk verklighet – Jacques Lacan och Jacques Derrida – dekonstruktionsfilosofin och 
det postmoderna tillståndet. 
– Julia Kristevas ”abjektion” – begärsfilosofin och ”fasans makt”.
– Jan Håfströms hemlängtan.
– Det andra Europa 1. Den ryska kulturen och den ryska ikonen.  Oleg Kuliks hund på Färgfabriken, 
Kasimir Malevitj, den helige dåren och ikonens teologi.
– Det andra Europa 2. Central- och östeuropeisk modernism – Ett svunnet Europa, modernisterna som 
hamnade på fel sida gränsen och kvinnliga konstnärer som “glömdes bort” som ”främlingar”.
– Det andra Europa 3. Dadaismen och dess östeuropeiska rötter. Dadaismens ”främlingar” bortom den 
västeuropeiska cartesianska moderniteten. Dada i den postkoloniala förståelsen.
– Det andra Europa 4. Ahasverus vid staffliet – judisk konst och konstnärer i Central- och Östeuropa – 
Sonia Delaunays orfism och simultanismen som förankrad i  den östjudiska filosofin –  främlingarna som 
måste assimilera sig – eklekticismen som strategi för integrering.

Gästföreläsare:
Katarina Gäddnäs (FI), församlingspräst, Mariehamn
Merete Mazzarella (FI), professor emerita i svensk litteratur, Helsingfors universitet
Ann Edholm (SE), konstnär. professor, ledamot av Kungl. Akademien för de Fria 
Konsterna, Stockholm

PRESENTATIONER:

Den finländska konstnären Henrika Lax, bosatt och verksam på Åland, har under de 
senaste åren engagerats i frågor som kretsar kring just främlingen och det heliga, kort 
sagt: människan och hennes existentiella gensvar på det som både skrämmer och 
fascinerar. Samtidigt har hon lång erfarenhet av att leda kurser i måleri och tematiskt 
förankrade konstnärliga processer. 



 Henrika Lax arbetar med måleri, text, teckning, ljud, gregoriansk sång och 
performance. Hennes teoretiska fästpunkter ligger framförallt i psykoanalyens, 
fenomenologin och poststrukturalismen. Som pedagog har hon utvecklat en egen metod 
för problemlösningar inom kreativa processer som går under namnet Bilden som språk. 
 I Henrika Lax måleri är den röda tråden alltid den mänskliga obeständigheten, 
fallandet genom tiden mot döden, fascinationen men framförallt skräcken inför det stora 
och okända. Under de senaste femton åren har hennes verk blivit alltmer konkret knutna 
till området för det heliga i och med aktivt praktiserande av gregoriansk sång och ett 
intresse för den tidiga kristna bönen. 
 Senast har hon uppmärksammats för en serie svartvita oljemålningar i stort format 
som bygger på fotografier tagna under hennes resor mellan Åland och Sverige och i 
Sverige i samband med kursen Helighetens bilder på Konstfack i Stockholm läsåret 2017- 
2018. Motiven är resor över havet, terminaler och stationer, förbiglidande landskap. 
Sviten går under namnet Pigrim: under året reste hon som en pilgrim mellan Åland och 
Sverige. 
 Ordet pilgrim kommer från latinets ”peregrinus”, som betyder främling. En pilgrim 
är en gäst på jorden som vandrar eller reser i ett sökande efter Guds helighet. 
Målningarna kan kombineras med en gregorianskt ljudperformance eller ett ljudverk, 
med den oavlåtliga bönen som tema. Den oavlåtliga bönen, som beds repetitivt i pulsens 
eller andningens takt har sina rötter i ökenfäderna och hesychasterna och praktiseras 
fortfarande aktivt inom kristenheten. Den oavlåtliga bönen har en naturlig koppling till 
den vandrande pilgrimen, som reser genom tiden med en ständig bön på sina läppar 
och i sitt hjärta. 
 Henrika Lax hänvisar även till den franske filosofen och lingvisten Roland Barthes, 
som kopplar ihop fotografiet med tanken om döden, eftersom fotografiet hänvisar till en 
stund som för alltid är förgången. Pilgrimssviten blev en fortsättning på verken i Avfärd 
som hon målade 2003-2004, en serie svartvita verk med motiv från Helsingfors 
järnvägsstation. I utställningstexten för Avfärd skrev hon: 
	
 Jag reser. Jag befinner jag mig i ett slags övergångstillstånd. Med kameran försöker jag tvinga 
 stunden att stanna, men obevekligt flyter tiden undan, sekund för sekund. Rörelsen gör  fotografierna 
 oskarpa; det är omöjligt att stanna tiden eller fånga den undflyende stunden. Jag är i rörelse, i ständig 
 förändring, liksom världen runtomkring mig. Cellerna i min kropp dör och byts ut. Om tio år är de 
 nästan alla förnyade och jag frågar mig vad som då finns kvar av mig. 

Tom Sandqvist, bosatt och verksam i Sverige, är professor emeritus i konstens teori 
och idéhistoria, docent i konstvetenskap, författare samt konst- och litteraturkritiker. 
Tom Sandqvists arbete, både i Sverige och i Finland inom humaniora, har vandrat över 
samtidsestetik, filosofi, konst och historia i studier varav flera fångat modernismens 
utveckling i det tidiga 1900-talets Central- och Östeuropa. I synnerhet hans forskning 
kring dadaismens östeuropeiska och judiska rötter har väckt internationell 
uppmärksamhet. 



 Sandqvist har i sin studier, bland annat i boken Ni sjunger så vackert (1999) om 
främlingar och invandrarskap och i boken Helig, helig är bilden (2011), länge engagerats i 
frågor kring förhållandet mellan främlingen och det heliga ur ett både psykoanalytiskt 
och postkolonialt perspektiv.
 Som professor både på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Umeå Konsthögskola 
och under de senaste sjutton åren på Konstfack i Stockholm har Sandqvist en gedigen 
erfarenhet av att i sin undervisning väva samman både teori och praktik, föreläsningar, 
seminarier, praktisk handledning och ateljésamtal. Han har även en lång erfarenhet som 
curator för olika utställningsprojekt bland annat som producent på Riksutställningar i 
Stockholm.
 År 2019 erhöll han Längmanska Kulturfondens stora kulturpris

 för ett självständigt, skarpt och   känsligt klingande författarskap. Hans djupa, närmast vindlande 
 lärdom, med en bred forskningsbakgrund i en rad konstteoretiska och -historiska analyser och 
 skönlitterära produktioner, visar en nyfikenhet  och   ett rastlöst sökande parat med en djuplodande 
 insikt och förståelse för sammanhang. Hans därigenom vunna upptäckter vävs till ett lyhört 
 förhållningssätt i att granska, formulera och finna lager av kontexter, bilden av bilden i bilden och 
 ett både och.

Professor emerita Merete Mazzarella är född år 1945 i Helsingfors, och uppvuxen i 
Schweiz, Kina, Turkiet, England och Finland. Sitt yrkesverksamma liv har Mazzarella 
undervisat i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, som professor åren 1998-2008. 
Hon undervisar också läkare och läkarstudenter vid Helsingfors universitet och Uppsala 
universitet. Merete Mazzarella debuterade år 1979 med den självbiografiska boken Först 
sålde de pianot. Sedan dess har hon finslipat sin essäistiska stil, där hon blandar lärda 
reflexioner och litterära citat med personliga tankar och infall i ständig dialog med 
läsaren. Hennes böcker, kolumner och artiklar både i finlandssvenska och rikssvenska 
tidningar har fått en tacksam publik, som i stora skaror möter upp varhelst hon 
uppträder. Genom sin förmåga att göra också det alldagliga intressant, har hon vidgat 
gränserna för den finlandssvenska essäistiken. Hennes böcker har översatts till finska, 
tyska och danska. Hennes senaste bok Den försiktiga resenären (2919) hanterar frågor om 
”turistblicken”, främlingskap och den Andre.

Ann Edholm, Sverige, hör till den svenska samtidskonstens mest uppmärksammade 
konstnärer känd för sina ofta monumentalt verkande kompositioner. Med en lång rad 
separatutställningar i såväl Sverige som utomlands, i Tyskland, USA, Storbritannien, 
Frankrike och Belgien, och bland annat uppmärksammad för sin offentliga utsmyckning 
i FN:s högkvarter i New York 2013 förenar Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest 
klassiskt måleri med enkla geometriska former. 
 Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser i 
ofta monumentalt framträdande målningar kombineras de små gesternas expressiva 
måleri med den stora berättelsen om livet och döden. Ann Edholms konst bärs fram av 



såväl starka litterära konnotationer som "finstilta" måleriska gester som först ser ut att 
vara slarviga misstag men som sedan leder till oväntade insikter om skala och mening.
 Ofta har hennes senare verk kommit att indirekt referera till hennes egen mors 
berättelser om bombräderna mot Berlin under andra världskrigets sista dagar och 
samtidigt till Förintelsen utifrån fyra smygtagna fotografier från gaskamrarna i 
Auschwitz.


