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Sanselighet og transcendens 

Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv 

Tema for dette prosjektet er kunstens religiøse dimensjon i spenningen mellom det 
sanselige, det hellige og det sublime. Gjennom arbeidet med et utvalg kunstverk fra 
forskjellige historiske epoker og forskjellige kunstformer (billedkunst og musikk) vil 
prosjektet bidra til den religionsestetiske teoridannelsen.  Prosjektet ble i en tidligere 
versjon også sendt inn til Norges Forskningsråd i 2005 (og i en svært foreløpig form i 
2004). Referee-vurderingene som vi fikk er blitt lagt til grunn for en omfattende revisjon 
av prosjektet, som vi nå håper har tatt høyde for de viktigste innvendingene fra sist, 
samtidig som de gode sidene er bevart og utviklet videre.  
 
Ansvarlig leder for forskningen er prof. dr.theol. Svein Aage Christoffersen, Det 
teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. De øvrige bidragsyterne er rektor dr.theol. Geir 
Hellemo, Det praktisk-teologiske seminar, Senterleder ph.d. Nils Holger Petersen, 
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 
Ritualer, og Espen Dahl, avlevert doktorgrad ved Det teologiske fakultet (søker 
postdoktor stipend i separat søknad). 
 
Innledning 
Utgangspunktet for dette prosjektet er de senere års interesse for forholdet mellom kunst 
og religion såvel i samfunnet i sin alminnelighet som i mer faglige sammenhenger.  
Interessen har sammenheng med at religionen er blitt nærværende i samfunnet igjen på en 
måte som kan tolkes både som "religionens tilbakekomst" og som tegn på en 
"postsekulær tidsalder". Samtidig har religionens tilbakevending til det offentlige rom 
også  bragt med seg et nytt fokus på religionens visuelle og auditive uttryksformer. Ett 
blant mange eksempler er den rollen som estetiske uttrykk eller ”den estetiske 
dimensjon” har fått i KRL-faget i den norske grunnskolen. Samtidig er den betydelige 
turbulens som ble utløst av Muhammed-karikaturene, en ubehagelig påminnelse om hvor 
brennbart forholdet mellom religion og billedmessig fremstilling ofte har vært opp 
gjennom historien. Slike hendelser vekker et ekko av de mange billedstrider i den kristne 
tradisjonen hvor forholdet mellom det hellige og kunstnerisk representasjon har vært 
problematisert.   
 Etter vårt skjønn er den estetiske interessen et signifikant trekk ved den nye 
interessen for religion i vår del av verden. Samtidig står særlig den protestantiske 
teologien dårlig rustet til å møte problematikken knyttet til forholdet mellom kunst og 
religion. I det 20. århundrets protestantiske teologi, og da særlig i dens lutherske variant, 
har det vært en beskjeden interesse for kunst og estetikk. Anlegger vi et historisk 
perspektiv, viser det seg at dette ikke er tilfeldig, men henger sammen med en teologisk 
tenkemåte som kan føres helt tilbake til reformasjonen. 
 Den reformatoriske bevegelsen ble allerede i 1520-årene splittet nettopp i synet på 
kristendommens estetiske uttrykk (sml. billedstormen i Wittenberg i 1522). Vi fikk en 
kunstkritisk, reformert retning på den ene siden og en mer kunstaksepterende, luthersk 
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retning på den andre siden. I begge sammenhenger ble imidlertid kunsten underlagt 
”ordet og troen” som den protestantiske teologiens fundament (Gerhard Ebeling). En 
viktig forutsetning for denne korrespondansen var entydighet: ordets entydighet skulle 
også gjøre troen entydig. 
  På luthersk mark åpnet dette for en rik, kirkemusikalsk utvikling, for så vidt som 
det var en utbredt oppfatning at  musikken kunne understøtte ordet og bane vei for det til 
menneskets hjerte. Musikken ble altså ikke oppfattet slik at den gjorde ordet flertydig, 
men tvert imot slik at den ”presiserte” ordet i menneskets hjerte, som også var troens 
”sted”. Musikken gjorde ordet levende. 
  For billedkunstens vedkommende ble utviklingen en annen. Riktignok ble heller 
ikke den avvist på et rent prinsipielt grunnlag. Men kravet om entydighet førte her til en 
mer skeptisk holdning til bildets tendensielle tvetydighet. Derfor ble det lagt 
innsnevrende rammer rundt den billedkunstneriske utvikling. Interessant nok var det altså 
det samme prinsippet, ordets og troens entydighet som førte til en blomstrende utvikling i 
kirkemusikalsk sammenheng, og til restriksjon i billedkunstnerisk sammenheng. 
 Billedkunstens mimetiske karakter som av-bildning ble i liten grad problematisert 
i luthersk sammenheng. Bildene ble akseptert så lenge de respekterte skillet mellom 
bildene og det bildene avbildet (sml. Luthers ”minnebilder”).  I reformert sammenheng 
derimot ble det mimetiske både som avbildning og som representasjon et større problem, 
som følge av at det sanselige og det åndelige ble spilt ut mot hverandre (sml. finitum non 
capax infiniti). Dermed ble ikke bare av-bildningen, men også kunstens representasjon av 
det åndelige som sanselig nærværende avvist. En tilsvarende avvisningen av det sanselige 
gjorde seg i luthersk sammenheng særlig gjeldende innenfor pietismen, selv om det 
sanselige her ble avvist mer av moralske enn av ontologiske grunner. 
 Den protestantiske teologien i det 20.århundre gjorde lite for å endre dette bildet, 
men fortsatte som en variasjon over dobbeltbestemmelsen ”ordet og troen”.  Teologiske 
motsetninger og spenninger mellom liberal og konservativ teologi kan lett skygge for det 
faktum at fellesnevneren er den samme. Slik sett kan den protestantiske teologien i det 
20.århundre inndeles i to hovedtyper som går på tvers av det klassiske skillet mellom 
liberal og konservativ: på den ene siden har vi en personlighetsbasert erfaringsteologi og 
på den andre siden en tekstbasert nyortodoksi. Den første (liberalteologi og 
vekkelsesteologi) legger vekt på det troende subjekt, den andre (dialektisk teologi og 
nykonfesjonalisme) på ordets objektivitet. Selv om en rekke forskjellige former for 
frigjøringsteologi i andre halvdel av 1900-tallet setter nye spørsmål og problemstillinger 
på teologiens dagsorden, beveger de seg i hovedtrekkene innenfor det samme mønster, 
dvs. at de kombinerer innsikter og elementer på tvers av hovedtypene, uten at de rent 
prinsipielt bryter med det protestantiske grunnprinnsippet i dobbeltbestemmelsen ”ordet 
og troen”.  

For nyortodoksien blir kunst langt på vei et autonomt og sekularisert område uten 
særlig teologisk signifikans. Konsentrasjonen om ordet fører til en tilbaketrekning av 
teologien fra kunstens område (det Ole Jensen har kalt for ”restriksjon”). For 
erfaringsteologien blir kunsten under én synsvinkel viktigere, men med den begrensning 
at den primært skal være religiøst og moralsk oppbyggelig. Når dette videreføres for 
eksempel i forskjellige former for politisk teologi, endres selvfølgelig innholdet, men 
ikke fortegnet, dvs. at kunsten fortsatt skal være ”oppbyggelig”, men nå på politiske 
premisser. 
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Det finnes selvfølgelig også unntak fra dette bildet, enkeltstående teologer som 
for eksempel K.E. Løgstrup og Paul Tillich som har inkorporert estetiske overveielser og 
teorier i sin teologiske tenkning. Men disse teologene er nettopp unntakene fra den brede, 
teologiske strøm, som innebærer at forskjellige tilrettlegginger av den protestantiske 
dobbeltbestemmelsen ”ordet og troen” har ført til en neglisjering av estetiske 
uttrykksformer og teorier og en manglende evne til å reflektere over tro og teologi under 
denne synsvinkel. 
  
Prosjektets tematikk 
Selv om den foregående skissen er svært forenklet (og selvfølgelig kan problematiseres, 
diskuteres og nyanseres under mange synsvinkler), gir den en innfallsport som gjør det 
mulig å forstå estetikkens tilbaketrukne rolle i det 20. århundres protestantiske teologi.  
Samtidig gjør den det også mulig å sirkle inn temata og problemstillinger som det er 
nødvendig å bearbeide når religionsestetikken skal utvikles i protestantisk sammenheng.  
 Religionsestetikk er riktignok en betegnelse som favner vidt. Da den i sin tid ble 
innført i religionsvitenskapelig sammenheng, var det med henblikk på en beskrivelse av 
alt det ved religionene som var sansbart og tilgjengelig for sansene (Handbuch 
religionswissenschaftlicher Grundbegriffe  1988). Religionsestetikk kan imidlertid også 
tilrettelegges som en religionsfilosofisk refleksjon med forankring både i filosofisk 
estetikk og teologi, og det er denne linjen vi vil følge i dette prosjektet. Av denne grunn 
har vi også funnet det nærliggende å bruke uttrykket religionsestetikk framfor teologisk 
estetikk.  
 Selv om en slik tilrettelegging av religionsestetikken er et stykke utenfor allfarvei, 
er den ikke uten paralleller og forløpere.  Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo 
har faktisk en viss tradisjon å vise til i denne sammenhengen. En pioner på feltet var 
professor Hans Ording med boken Estetikk og kristendom (1929). Etter krigen var hans 
kollega Johan B.Hygen svært aktiv med bøker, artikler og foredrag om kunst og 
kristendom (sml. Kunst, livssyn og moral, 1958). På Menighetsfakultetet arbeidet også 
John Nomes med dette emnet (Kunst og etikk, 1970). Internasjonalt ruver selvfølgelig den 
katolske teologen Hans Uhrs von Balthasar og hans monumentale Herrlichkeit. Eine 
theologische Ästhetik i 7 bind (1961-1969).  
 Det foreliggende prosjekt står likevel ikke i direkte forlengelsen av disse tidligere 
arbeidene, men knytter som nevnt an til de senere års nye interesse for kunst, religion og 
estetikk. Et viktig utrykk for denne nye interessen er både at den eksplisitt reflekterer 
religionens vilkår og ytringsformer i et postmoderne eller senmoderne samfunn, og at den 
finner nedslag så vel i teologisk som i filosofisk og religionsvitenskapelig sammenheng. 
 Griper vi tilbake til den innledende skissen, framstår forholdet mellom det hellige 
og det sanselige som en særlig utfordring. Hvis det hellige er uttrykk for transcendens, 
hvordan kan da kunsten representere eller gjengi (mimetisk) det hellige som sanselig 
nærværende? Problemet har både en etisk (det sanselig som begjær og fristelse) og en 
ontologisk (det sanselige som endelig) side.   
 Samtidig har vi også sett at kunsten lett kommer i konflikt med forestillingene om 
ordets og troens entydighet. Til å begynne med gjaldt dette særlig billedkunsten, men 
etter hvert som musikken ble løsrevet fra ordet og i stigende grad fungerte som ”religiøs” 
på sine egne, musikalske premisser, kom spørsmålet om tvetydighet også til å gjelde 
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musikken. Derfor er det i dette prosjektet også nødvendig å sette fokus på entydighet og 
flertydighet i teologiens møte med kunstens mangfoldige og mangetydige uttrykk.  
 Da estetikken ble etablert som egen filosofisk disiplin midt på 1700-tallet 
(Baumgarten) og kunsten etter hvert ble løsrevet fra den institusjonaliserte religion, betød 
dette på ingen måte at kunsten i ethvert henseende løsrev seg fra enhver tematikk som 
hadde med religion og livstolkning å gjøre. Selv ikke det hellige ble fordrevet fra 
kunstens verden, men dukket opp i nye skikkelser. Det sublime og det numinøse ble 
fastholdt som viktige tema for kunsten både i romantikken og modernismen, men knyttet 
like gjerne til naturerfaringer, til abstrakte fremstillinger av farger, linjer og 
konstellasjoner, som til eksplisitt religiøse motiver. Til tross for sekulariserende 
tendenser, kommer hellighetserfaringer stadig til uttrykk i kunsten – ikke minst som 
estetisk erfaring av transcendens og overskridelse. 
 I prosjektet skal det altså både handle (hermeneutisk) om kunstens formidlende 
fortolkning av det helliges transcendens og (ontologisk) om kunstens egen transcendens 
eller overskridende karakter (det sublime). I det første tilfellet er hellighet kunstens tema, 
mens kunst som overskridelse er tema i det andre tilfellet. Ved å legge vekt både på det 
hellige og på det sublime som transcendensbegreper, og ved å spenne disse to 
perspektivene opp mot det sanselige både som det av-bildende og som det presenterende, 
vil vi også ha grunnlag for å tematisere den tvetydighet som er uløselig knyttet til religiøs 
kunst.  
 
Materiale  
Prosjektet vil slik det her er beskrevet, bidra til en teoriutvikling i religionsestetisk 
sammenheng. Det er imidlertid vår overbevisning at en slik teoriutvikling bare kan finne 
sted gjennom et arbeid med konkrete kunstverk som referansepunkter og materiale. Det 
er ikke tilstrekkelig å stå i dialog bare med andre teoretikere, også kunstens egen 
materialitet må selv komme til ordet og spille en rolle i prosjektet. Prosjektet må kort sagt 
basere seg på arbeidet med et utvalg konkrete kunstverk. 
 I praksis betyr dette at prosjektet har to hoveddeler. Del A dreier seg om å 
analysere et avgrenset estetisk materiale med henblikk på bestemte aspekter ved det 
hellige og det sublime som uttrykk for transcendens eller overskridelse.  Del B dreier det 
seg om å bruke dette materialet med henblikk på en teoridannelse som er egnet til å 
utvikle et religionsestetisk fundament for analyser av den type vi vil gjennomføre i del A. 
Vi tilstreber dermed en vekselvirkning mellom del A og del B der de partikulære uttrykk 
holdes opp mot den teoretiske referanserammen, samtidig som denne hele tiden prøves ut 
i arbeidet med de konkrete kunstverkene.   
 Når vi har valgt å la arbeidet med konkrete kunstverk inngå i prosjektet, reiser 
dette straks et spørsmål om utvalg. Mulighetene er legio, og det er sikkert mulig å 
argumentere overbevisende for mange forskjellige løsninger, alt etter deltagernes faglige 
forutsetninger og personlige preferanser. For oss har det vært viktig å finne fram til 
materiale som ikke bare egner seg til å belyse prosjektets overordnede tematikk hver for 
seg, men også kan fungere kontrasterende og perspektivutvidende i forhold til hverandre. 
En større bredde i materialtilfanget vil vi hente inn gjennom referansegruppen for 
prosjektet. 
 Selv om prosjektet er motivert gjennom en teologihistorisk perspektivering av 
religionsestetikken i protestantisk sammenheng, har prosjektet verken et kunsthistorisk 
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eller teologihistorisk sikte. Det vi derimot har forsøkt, er å bygge delprosjektene opp mot 
to tematiske hovedakser. Den ene hovedaksen er forholdet mellom hellighet, sanselighet 
og transcendens. Her vil Geir Hellemo trekke opp et større historisk spenn, fra tidlig 
kristen kunst til det 20. århundre, og studere hvordan sanselige fenomen blir underkastet 
forskjellige former for abstraksjon. Svein Aage Christoffersen vil undersøke hvordan 
helligheten transformeres i Caravaggios religiøse bilder, der en ny form for sanselig 
presens utfordrer etablerte forestillinger om transcendens.  
 Den andre hovedaksen er forholdet mellom det sublime, det sanselige og det 
transcendente. Her vil Nils Holger Petersen undersøke hvordan tradisjonelle forestillinger 
om det hellige transformeres i brytningen med det sublime i Mozarts musikk. Espen Dahl 
vil ta det sublime videre til de modernistiske bildene til den abstrakte ekspresjonismen 
(representert ved Newman, Still og Rothko). Dermed knytter han også tilbake igjen til 
Hellemos prosjekt. Samtidig er alle delprosjektene valgt fordi de er egnet til å kaste lys 
over religionens estetiske vilkår i et modernitetsperspektiv.  
 
Metodiske innfallsvinkler 
Religionsestetikken er i sitt vesen tverrfaglig og må trekke veksler på teologi, 
kunsthistorie og filosofi. Imidlertid vil dette prosjektet knytte metodisk an både til den 
hermeneutiske og fenomenologiske tradisjonen.  

Et hermeneutisk fundament for vår måte å arbeide på er særlig knyttet til begrepet 
”forgrunn”, som er utviklet av André LaCocque og Paul Ricoeur (Thinking Biblically 
1998). Her bruker de begrepet forgrunn til å betegne relasjonen av en tekst til dens lesere. 
Ricoeur og LaCocque skriver om bibelfortolkning og fremhever ikke bare hvordan 
mening tilskrives av lesere, men også hvordan dette fører til at teksten blir flertydig for så 
vidt som forskjellige tolkninger kommer til å inngå i den.  

Forgrunnsbegrepet reiser også spørsmålet om et kunstverks ”autonomi”. Tenkes 
det på musikkverk, er det innlysende at tolkning og verk knyttes sammen på en måte som 
gjør at en tilhører som regel bare har mulighet for å møte et verk gjennom dets forgrunn – 
i form av en (eller flere) utøvende kunstneres fortolkning. Når det gjelder billedkunst 
stiller saken seg noe annerledes: der er det mulig å tale om verket selv uten forgrunn i og 
med at det produktet som maleren (eksempelvis) har skapt finnes og kan betraktes. Men 
også her inngår tilskuerens forståelseshorisont og forgrunn i erfaringen av verket på en 
måte som ikke kan skilles fra ”verket selv".  

Vi holder selvfølgelig fast ved at bakgrunnen stadig vil utgjøre en kilde til forståelse 
av verkene, men likevel ønsker vi med forgrunnsbegrepet å betone en annen dynamikk, 
men også frihet i tolkningsprosessen. På denne måten vil både tolkninger og kunstverk 
inngå i en nåtidig diskurs der det er mulig å dra frem perspektiv fra bilder, musikk etc. fra 
ulike tider samt fra tolkninger av dette materialet med henblikk på en samlet, og for vårt 
vedkommende, religionsestetisk diskurs. 

Fenomenologien har vist seg særlig egnet til en filosofisk og religionsfilosofisk 
beskrivelse av den sanselige erfaring av verden, men også av kunst. Kunstverket kan av 
ovennevnte grunner ikke tenkes som rent autonomt siden det alltid er flettet inn i en 
pågående meningsproduksjon. Det forhindrer imidlertid ikke at kunstverkets materielle 
og sanselige kvalitet – i ytterste forstand, kunstverket betraktet som en type gjenstand – 
er uomgjengelig for ethvert forsøk på tolkning. Nyere fenomenologer har vist hvordan 
særlig kunstverk overvelder intensjonaliteten (sml. Marion) eller unndrar seg 
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uttømmende bestemmelse utover sin insistering på sitt sanselig partikulære "her og nå" 
(sml. Lyotard). Dette betyr på ingen måte at verket plutselig blir totalt fremmed eller 
uforståelig. Det dreier seg snarere om at verket inngår i tolkningen på en måte som også 
overskrider tolkningen – og slik forblir transcendent.  
 
Delprosjekter del A:  
Geir Hellemo: Abstraksjon og sanselighet. 
Hellemo vil i sitt delprosjekt konsentrere seg om mulighetsbetingelsene for at hellighet 
overhodet skal kunne leses ut av sanselige fenomen. Prosjektets hovedtese er at en form 
for tilbaketrekking fra den synlige verden, dvs. abstraksjon utgjør en forutsetning for at 
det kunstneriske uttrykk skal kunne formidle overskridelse eller transcendens. 
           Hellemo har i sitt forfatterskap arbeidet med tilgrensende problemstillinger 
innenfor tidlig-kristen tid, i reformasjonsårhundret og i det 20.århundre. I dette prosjektet 
ønsker han mer målrettet å videreutvikle sider ved sin tidligere forskning med henblikk 
på den anførte tese. Ved å sammenholde billedanalyser fra de tre periodene ønsker han å 
utforske rammene som legges rundt arbeidet med sanseligheten for å kunne hente 
hellighet ut av den. Kildematerialet som han tidligere har bearbeidet, ligger godt til rette 
for en slik jamføring. 
            I antikken utvikles en livlig diskurs om bildets berettigelse. Samtidig med at 
bildet vinner fram i kristen sammenheng, utvikles en billedtradisjon som interesserer seg 
for så vel tematisk abstraksjon som formmessig dematerialisering og todimensjonalitet. 
Begge deler kan leses som uttrykk for en eksplisitt kristen tilrettelegging av hvordan 
hellighet er å forstå. En velger målrettet å trekke seg tilbake fra plastisk og mest mulig 
naturlik gjengivelse av virkeligheten i den hensikt å vise at nettopp den samme 
virkeligheten i hele sin sanselighet er bærer av latent hellighet (jfr. formuleringen ’fra 
legeme til symbol’).  
 Billedutviklingen i retning av abstraksjon og ornamentering når et høydepunkt 
under den ikonoklastiske strid som i kristen sammenheng kan oppfattes som ulike former 
for grensemarkeringer i forhold til hvor langt det er tjenlig å føre abstraksjonen. 
Ikonoklastenes grense for billeddannelse settes ved den nakne korsframstillingen, 
ikonodulene setter grensen ved den todimensjonale figuralframstilling.  Det er av stor 
interesse at islamsk kunst, som muligens var en av ikonoklastenes inspirasjonskilder, 
kom til å rendyrke ikke-figurativ billedbruk som utgangspunkt for sin gjengivelse av 
hellighet. Studier av ornamental anvendelse av bl.a. vegetative motiv samt holdningen til 
figurativ framstilling av religiøse frontfigurer (jfr. Muhammedkarikaturene) vil i 
undersøkelsen inngå som et aktuelt studiefelt. Delundersøkelsen vil ha som hovedmål å 
utforske grenseområdene for meningsskaping innenfor et abstraherende billedparadigme. 
 1500-tallet oppfattes gjerne som en ny ikonoklastisk periode, men denne gang 
utspiller striden seg i vest. Undersøkelsen vil studere ikonoklastiske resonnement hos 
noen av de store reformatorene, og se dem i lys av samtidige oppfatninger av hvordan 
samspillet nå er blitt mellom hellighet og sanselighet. Det kulturelle nedslagsfeltet er 
bredt og mangslungent. På den ene siden innebærer oppfinnelsen av trykkekunsten at det 
tekstlige får et tolkningsmessig prerogativ. Billedlig gir dette seg utslag i for eksempel 
katekismetavlene som visuelt fastholder at tekst er blitt den viktige erkjennelseskilden. 
Men katekismetavlene blir ganske snart en uklar genre, som også kommer til å 
inkorporere billedmessige komponenter i tekstflatene. Signifikante billedlige uttrykk fra 
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perioden tyder på at det billedlige uttrykk ikke lenger blir brukt for å skape 
tolkningsmessig dybde, men snarere kretser omkring sanselighetens problematiske 
tvetydighet (jfr. Boschs alterbilder).Viktige forutsetninger blir derved lagt for at estetiske 
uttrykk mister selvsagt relevans for det religiøse arbeidet (jfr. innledningen).  
 Det er denne vidtrekkende mentalitetsendring som danner bakteppet for et fornyet 
arbeid med beslektede spørsmål i det 20. århundre. En hovedoppgave er nå å restituere 
sanseverdenens tolkningsmessige verdi. I denne sammenheng kan forholdet mellom 
hellighet og sublimitet danne et fokuseringspunkt. Et viktig spørsmål er om sanseligheten 
i hele sin fylde fortsatt danner mulighet for å uttrykke det hellige, eller om en etter alle 
ikonoklastiske avgrensninger bare sitter tilbake med ’priviligerte’ sanseerfaringer (jfr. det 
sublime) som kilde for religiøs bearbeidelse. Materialet legger på ulike måter  til rette for 
nærgående diskusjoner med de andre prosjektmedarbeiderne. 
 
Svein Aage Christoffersen: Tidens fylde – eksistensdialektikk og sanselighet hos 
Caravaggio og Søren Kierkegaard. I dette delprosjektet dreier det seg om å bearbeide 
bestemte trekk i Caravaggios religiøse bilder med Kierkegaards eksistensdialektikk som 
”forgrunn”. Caravaggios egenartede form for ”realisme” står ikke bare i kontrast til 
datidens form for estetisk idealisme, med dens krav om decorum, men står også som 
motvekt til den abstraherende bevegelse som Hellemo vil undersøke i sitt prosjekt. Slik 
sett vil disse prosjektene kunne utfylle og spilles opp mot hverandre på en fruktbar måte. 
 Et velkjent og omdiskutert trekk ved Caravaggios bilder er deres egenartede 
kombinasjon av ekspressivitet og tvetydighet, der nettopp ekspressiviteten gjør 
tvetydigheten særlig iøynefallende. I hans profane bilder (bilder uten et tydelig kristent 
motiv) dreier tvetydigheten seg særlig om forholdet til det sanselige. Om bildene innbyr 
til eller advarer mot sanselighet er et åpent og omdiskutert spørsmål, likeså spørsmålet 
om det sanslige kan sies å romme det hellige eller å fastholde det profane. 
 Når det gjelder de religiøse bildene (bilder med et eksplisitt kristent motiv) 
kommer tvetydigheten ikke minst til uttrykk når det gjelder spørsmålet om bildenes 
mening eller budskap. Det er stort sett enighet om at Caravaggios bilder rommer et sterkt 
meningsinnhold, men samtidig en betydelig uenighet om hvilket meningsinnhold de har. 
Det er gjort mange forsøk på å avdekke og tolke bildene hans i lys av deres teologi- og 
idéhistoriske kontekst, med vekt på motreformasjon, katolsk humanisme / 
renessansehumanisme, calvinisme (!) osv., men det er vanskelig å komme til et entydig 
resultat. Hensikten er ikke å melde seg inn i denne debatten for å finne hvilke ”meninger” 
bildene ”egentlig” har, men å undersøke hvordan mening behandles i Caravaggios 
religiøse bilder. Dette tilsvarer – for å si det i all korthet – Kierkegaards problemstilling i 
Afsluttende Uvidenskabeligt Efterskrift, der det ikke handler om hvilket livssyn man har, 
men hvordan man har et livssyn, eller de eksistensiale grunnvilkår for overhodet å ha et 
livssyn. 
 Leses Caravaggios bilder med Kierkegaard som forgrunn, åpner det seg en 
mulighet for å lese bildenes tvetydige meningsproduksjon i lys av en egenartet 
sammenheng mellom sanselighet og hellighet. Det er ikke sanseligheten som gjør det 
hellige tvetydig, men tvert imot bare gjennom det sanseliges tvetydighet at det hellige kan 
være present i øyeblikket, som her både er en estetisk (!) og en religionsfilosofik kategori.  
Dermed er det også mulig å trekke en linje fra bildenes tvetydighet til spenningen mellom 
fylde og tomhet, fravær og nærvær, og – under en ny synsvinkel – hellig og profant.  
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 Denne spenningen mellom fravær og nærvær, hellig og profant knytter an til og 
kan belyses ytterligere ved hjelp av de senere års diskusjon om nærværsmetafysikken 
(sml. Jacques Derrida, og bak ham Martin Heidegger). Tanken er ikke å rulle opp denne 
diskusjonen i sin helhet – det vil være et helt prosjekt i seg selv – men å bruke den som 
referanseramme for mer kunst- og religionsfilosofiske overveielser som også kan bygge 
en bro over til prosjektets del B.   
 
Nils Holger Petersen: Sublimitet og religiøs tradisjon i Mozarts musikk. 
NHP vil i sitt delprosjekt – som utspringer av og står i tett relasjon til hans forskning på 
Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer (under Danmarks 
Grundforskningsfond) – beskjeftige seg med de religiøse tradisjoners betydning i den 
mozartske estetikken. Den biografiske bakgrunnen for Mozarts musikalske virke i en 
katolsk barokk fromhetspraksis (i Salzburg) som resiperte middelalderske liturgiske 
tradisjoner er en viktig historisk brikke her. Prosjektet vil nytolke Mozarts 
messekomposisjoner og hans musikkdramatiske hovedverk Idomeneo (1780–81), Le 
Nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787), Cosi fan tutte (1789) og Die Zauberflöte 
(1791) i en religionsestetisk sammenheng. Poenget er på den ene siden å karakterisere 
Mozart som tekstfortolker og iscenesetter av narrative og dramatiske helheter og 
derutover å nærme seg en forståelse av i hvilken grad musikalske midler som i samtiden 
var utviklet for og assosierte til kirkens gudstjenester inngikk i Mozarts 
musikkdramatiske teknikk.  

Begrepet om det sublime som allerede har stor betydning for litteraturen – og 
begynner å gjøre seg gjeldende i musikkforståelsen – på Mozarts tid men som Mozart 
selv sannsynligvis ikke har forholdt seg direkte til, er tenkt som en viktig nøkkel til å 
klargjøre Mozarts bruk av kirkelige musikalske midler. Delprosjektets tese er at uansett 
hvordan man vurderer Mozarts personlige religiøse ståsted (som har vært diskutert en del 
i forskningen) påkalles kirkemusikalske tradisjoner ofte til å skape en virkning som kan 
beskrives med begrepet om det sublime slik som Edmund Burke (i A Philosophical 
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, først utgitt i 1757) og 
Immanuel Kant (i Kritik der Urteilskraft, utgitt 1790) forstod det: et begrep om det i 
livsforståelsesmessig henseende vedkommende redselsvekkende. Hos Burke belyses 
begrepet bl.a. gjennom bibeltekster om det hellige som forbunnet med redsel, hos Kant 
gjennom beskrivelsen av naturens skremmende storhet og farlighet; hos begge oppfattes 
det sublime som en opplevelse forbundet med en viss form for nytelse under forutsetning 
av at opplevelsen skjer på avstand av det faktisk farlige. Verken Burke eller Kant 
interesserer seg for musikk i denne sammenheng, men det synes mulig å forstå Mozarts 
bruk av gudstjenstlig inspirerte virkemidler som uttrykk for et ønske om å skape en slik 
virkning. Dette vil baseres både på musikalske analyser og lesninger av den tekstlige 
sammenhengen i de pågjeldende verk, samt på formuleringer av Mozart selv – med bruk 
av andre begrep – i hans brev.   

 
Espen Dahl: Det abstrakt sublime. Mot en religionsestetikk etter den abstrakte 
ekspresjonismen. Med utgangspunkt i de abstrakte bildene til B. Newman, C. Still og M. 
Rothko – alle representanter av bevegelsen den abstrakte ekspresjonismen på 1940-60-
tallet – forsøker dette prosjektet å reflektere over det sublimes uttrykk i modernismens 
tidsalder. Det sublime tenkes som internt forbundet med det hellige og er spesielt egnet til 
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å fange inn den overskridende erfaring som kommer til uttrykk i de aktuelle verkene. Et 
sentralt kunstfilosofisk spørsmål vil være hvordan det sublime i maleriene er knyttet til 
dets sanselige nærvær. Prosjektet vil lede fram til en religionsfilosofisk diskusjon om det 
sublimes teologiske status hvor R. Otto, J.F. Lyotard og stemmer fra Radical Orthodoxy 
vil stå sentralt. 
  Prosjektet vil utvikles som egen postdoktorgrad i direkte tilknytning til 
inneværende prosjekt. For utfyllende beskrivelse, egen søknad. 
 
Del B: Religionsestetiske perspektiver  
Her er poenget å sammenføre synspunkter, teoretiske perspektiver og problemstillinger 
som står sentral i utviklingen av en mer overgripende religionsestetikk. Del B er i særlig 
grad egnet til å utvikles i tett samarbeid hvor hver enkelt bidragsyter trekker veksler på 
sin fordypning og utvikler mer overgripende refleksjoner i en vedvarende dialog. 
Teoretikere som allerede har spilt en viktig rolle i delprosjektene vil også komme inn her, 
som Kierkegaard, Merlau-Ponty og Marion. I arbeidet med det hellige vil vi selvfølgelig 
trekke veksler på religionsfenomenologer som Rudolf Otto og Mircea Eliade. Et viktig 
poeng er imidlertid at de forestillingene om mimesis som inngår, utfordrer og 
problematiserer de religionsfenomenologiske skillene mellom hellig og profant. Derfor 
vil en diskusjon av teoretikere som Burke og Kant om det sublime med være minst like 
interessant for forståelsen av det hellige.  
 I et mer overordnet perspektiv vil vi i vår anvendelse av begrepet religionsestetikk 
knytte an til den danske filosofen og idéhistorikeren Dorthe Jørgensen, som i Skønhedens 
Metamorfose (2001) og Historien som værk (2006) har gitt et utfordrende og 
perspektivrikt innspill til utviklingen av religionsestetikk som filosofisk disiplin. Det som 
særlig er produktivt i Jørgensens ansatser, er at hun lar den filosofiske refleksjon munne 
ut i en erfaringsmetafysikk hvor ”guddommelighetserfaringen” – i moderniteten forstått 
som immanent transcendens – står i sentrum. Ikke minst det fokus hun setter på 
kunsterfaringens overskridende funksjon, gjør arbeidene hennes særlig interessante i vår 
sammenheng. Det er derfor en viktig side ved prosjektet at Dorthe Jørgensen vil inngå 
som en aktiv samarbeidspartner.  
 I en protestantisk sammenheng er det ”ordet og troen” som er den utfordrende 
tematikken for en religionsestetikk, og prosjektet som helhet graviterer rundt dette 
tyngdepunktet. Spørsmålet er om religionsestetikken med nødvendighet må relativere 
denne dobbeltbestemmelsen som fundamentalteologisk prinsipp, eller om det snarere 
handler om at ”Ordet” er blitt bundet til ”ordene” på en måte som har gjort teologien 
blind for andre uttrykksformer. Uansett vil det her være nødvendig å ta opp til diskusjon 
så vel bestemte forestillinger om det entydige som like bestemte forestillinger om det 
sanselige. Gerhard Ebeling, som vel er den fremste representanten for denne lutherske 
dobbeltbestemmelsen i det 20.århundre, vil bli diskutert i forhold til blant andre 
skandinaviske teologer som Gustaf Wingren og K.E.Løgstrup.  
 
Organisering og samarbeidspartnere 
I kraft av prosjektets fire sentrale deltagere vil det bli etablert et utstrakt samarbeid 
mellom det teologiske miljøet ved Universitet i Oslo og Danmarks Grundforskningsfonds 
Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer ved Københavns 
Universitet. De individuelle forskningsbidragene vil utveksles i dialog mellom deltagerne 
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og de forskningsmiljøene de representerer. For å opprettholde tett kontakt mellom de 
sentrale aktørene er det avsatt midler for stor reisevirksomhet mellom København og 
Oslo. Det er også ønskelig, men ikke nødvendig, å knytte en doktorgradsstipendiat til 
prosjektet. Kvinner vil bli oppfordret til å søke.  
 En avgjørende utfordring for prosjektet er dens tverrfaglige karakter. Derfor vil 
det etableres et nettverk med to årlige møtepunkter: En gang i semesteret vil vi avholde 
en workshop på to til tre dager, og en gang i semesteret vil vi avholde en større 
fagkonferanse på tre til fire dager for prosjektets referansegruppe. Høsten 2009 vil vi 
avslutte prosjektet med en større internasjonal konferanse hvor vi inviterer internasjonale 
forskere og legger fram egne resultater.  

Det har blitt inngått avtale med en internasjonal referansegruppe hvor sentrale 
fagpersoner innen kunstteori, filosofisk estetikk og teologi er representert: Dorthe 
Jørgensen, lektor, dr.phil. i filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet; Arnfinn Bø-
Rygg, professor i estetikk, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo; Ettore 
Rocca, ricercatore, Facoltà di Architettura, Universita degli Studi Mediterranea de 
Reggio Calabria; Margrete Syrstad Andås, Ph.d. stipendiat, Center for Studiet af 
Kulturarven fra Middelalderens Ritualer; Eric J. Ziolkowski, professor, chair of 
Religious Studies Department, Lafayette College, USA; Jens Fleischer, mag.art., lektor, 
Afd. for Kunsthistorie, Københavns Universitet; Trond Skard Dokka, professor i 
systematisk teologi, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo; Sigurd Bergmann, 
professor i teologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Mette B. Bruun, 
Post.doc.-stipendiat, Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer; Dag 
T. Andersson, professor i filosofi, Universitetet i Tromsø; Kristin Rygg, 
førsteamanuensis i Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap, Høgskolen i 
Hedmark. Post.doc Kristin Blixrud Aavitsland, Centre for Viking and Mediaval 
Studies, Universitetet i Oslo. Alle har sagt seg villige til å delta i programmet for 
referansgruppen.  
 
Publisering 
Prosjektet tar sikte på fire formidlingskanaler: 1) Prosjektet vil munne ut i utgivelse av 
skandinaviske og internasjonale publikasjoner i form av monografier og / eller 
artikkelsamlinger. 2) Det vil avholdelse av årlige forskningsseminarer og en internasjonal 
konferanse. 3) Prosjektet vil særlig bidra til utvikling og opptrapping av undervisning og 
produksjon av egnet undervisningsmateriell basert på IT-teknologi. Det er også aktuelt å 
utvikle en videreutdanningsenhet for teologer/prester. Dette utvikles i samarbeid mellom 
Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar. 4) Prosjektet vil også 
målrettet presentere prosjektet og resultater fra det gjennom Transfiguration: Nordic 
Yearbook for Religion and the Arts, som fra 2006 redigeres av Svein Aage Christoffersen 
Nils Holger Petersen. På den måten vil Transfiguration fungere som en profilert 
formidlingskanal for nordiske forskere inn i (særlig) den engelskspråklige verden.  
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