
 

 

 

 

 

 

 

DET HELIGA OCH DEN ANDRE (DEN ANDRA) 

13 – 18 april 2021, Gerlesborgsskolan 

Fristående kurs med 

TOM SANDQVIST 

 

Vad är det heliga? 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? Kan främlingen i sin tur uppfattas som det 
skrämmande djup som öppnar sig i mötet med det heliga? Hur gestaltas detta i 
konsten, i samtidskonsten? 

DET HELIGA OCH DEN ANDRE är en på föreläsningar och seminarier 
fokuserad genomgång av några centrala förståelsemodeller inom samtida konst 
och idéhistoria kring helighet och främlingskap. 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. Här kan även begrepp som identitet, genus och 
postkolonialism aktualiseras jämsides med det religionsfilosofiska perspektivet.  

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”. Här 
aktualiseras det okända, skrämmande djup som öppnar sig i mötet med det 
heliga, liksom även med hur främlingen har definierats i det idéhistoriska flödet 
bland annat i psykoanalysen. 

DET HELIGA OCH DEN ANDRE arrangeras i form av föreläsningar/seminarier, 
vid vilka begreppet ”det heliga” diskuteras ur olika aspekter med utgångspunkt i 
den tyske religionsfilosofen Rudolf Ottos definition av det heliga. Främlingen 
diskuteras i sin tur utifrån 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 vitheten som norm, det 
svenska folkhemmets tillblivelse, rasbiologins framväxt, det fula, kroppens 
kulturhistoria, nazistisk estetik, den postkoloniala teoribildningen, 
globaliseringen, feminismen och queerbegreppet. 

Ett textkompendium delas ut vid starten. 

 
Föreläsningar /  seminarier (med förbehåll för ändringar): 
 
Tisdag: 
 
Eftermiddag:  
– Presentation av kurs och deltagare. 
– Introduktion – Julia Kristevas främling. 
 
Kväll:  
– Samvaro med gemensam middag 
 
Onsdag: 
 
Förmiddag:  
– Främlingen på Nationalmuseum – hemmet som ”katakres”. Den normativa 
vitheten – blond och blåögd. 
 
Eftermiddag: 
–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. 
 
Kväll: 
– Samvaro med förtäring 
 
Torsdag: 
 
Förmiddag: 
– Den premoderna ontologin tolkad genom den medeltida 
kroppsuppfattningen,  medeltidens religiösa kropp, tankar kring abjektionen 
– den flytande kroppen i karnevalen. 
 
Eftermiddag: 
– De binära oppositionerna – Kropp och tanke – modelltecknandets 
kulturhistoria. 
– De binära oppositionerna – Manligt, kvinnligt, genus och 
transidentiteter – Jean Baudrillard, Thomas Laqueur, Judith Butler. 
 
Kväll: 
–Samvaro med förtäring 
 
Fredag: 
 
Förmiddag: 
– Skönheten och den totalitära estetiken – nazistisk och totalitär estetik 
– antisemitismen. 
 
Eftermiddag: 
– 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. 
 
Kväll: 
– Samvaro med förtäring 
 
Lördag: 
 
Förmiddag: 
– Främlingen som psykisk verklighet – Jacques Lacan och Jacques 
Derrida – dekonstruktionsfilosofin och det postmoderna tillståndet.  
– Jan Håfströms hemlängtan. 
 
Eftermiddag: 
– 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 – kvinnliga konstnärer som “glömdes bort” som 
”främlingar”. 
 
Kväll 
-Samvaro med gemensam middag 
 
Söndag: 
 
Förmiddag: 
– Det andra Europa 3. Dadaismen och dess östeuropeiska rötter. 
Dadaismens ”främlingar” bortom den västeuropeiska cartesianska 
moderniteten. 
– Det andra Europa 4. Ahasverus vid staffliet – Sonia Delaunays orfism 
och simultanismen som förankrad i den östjudiska filosofin –  
främlingarna som måste assimilera sig – eklekticismen som strategi för 
integrering. 
 
 
Kursansvarig/  föreläsningar: 
 
TOM SANDQVIST 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. 
 
 

Om Gerlesborgsskolan 

1944 grundade professor Arne Isacsson i Gerlesborg i Bohuslän, den konstskola som idag är en av 
landets mest välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar. Platsen fick ge namn åt skolan, 
Gerlesborgsskolan. Sedan 1958 bedriver skolan även verksamhet i Stockholm, numera i Hjorthagens 
gamla skola. Syftet med verksamheten är att bedriva konstnärlig undervisning, arrangera 
kulturverksamhet och vara en mötesplats för konst och kultur. Gerlesborgsskolans verksamhet med 
fristående kurser riktar sig till konstnärer som vidareutbildning, arkitekter, grafiker och konstintresserade. 



 

 

Lärarna är professionella konstnärer med stor kunskap inom sina områden. Den folkbildarinsats som 
skolan och våra lärare utför och har utfört genom åren får betraktas som helt unik i det svenska 
konstlivet.Skolans verksamhet bedrivs med stöd från YH-myndigheten, Kulturrådet, Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna i Sotenäs och Tanum. 

 
 
 

 


