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Geir Winje

MODERNITETENS RELIGIØSE KUNST
Forsøk på en oversikt

I det følgende karakteriseres det kunstneriske uttrykket innenfor et utvalg religiøse miljøer,
som representerer ulike former for respons på det moderne. Felles for denne kunsten er at
også den på mange måter er moderne. Den er i hovedsak masseprodusert, og henvender seg
til enkeltmennesker. Dette i motsetning til førmoderne kunst, som i større grad henvendte seg
til et kollektiv.
Med religiøs kunst siktes det i denne artikkelen særlig til bildekunst som fungerer i en religiøs
kontekst. Fordi moderne religiøsitet i stor grad er løsrevet fra førmoderne rammer, for
eksempel tradisjonell gudstjenestefeiring, har modernitetens religiøse kunst til dels andre
funksjoner enn tidligere tiders kunst. Likevel videreføres både formale og ikonografiske
elementer fra den førmoderne kunsten.
Med det moderne siktes det til de kulturelle og ideologiske strømninger som har vokst frem i
kjølvannet av de forskningsbaserte ideene som ble lansert i siste halvdel av 1800-tallet.1 I
tiden fra Darwin publiserte Om artenes opprinnelse i 1859 til Freud ga ut Drømmetydning i
1900, ble det lagt et grunnlag som fremdeles gir næring til modernitetens religionskritikk.
Både Marx’ Kapitalen (1867) og Nietzsches Slik talte Zarathustra (1891) hører dessuten
hjemme i denne perioden.

Religionenes respons på det moderne
Etter at tradisjonell religion – i første omgang de semittiske åpenbaringsreligionene – er blitt
angrepet så grundig og systematisk som i tiden etter 1850, har responsen vært mangfoldig og
uensartet. Enkelt sagt har folk flest inntatt én eller flere mulige holdninger i det problematiske
møtet mellom forskningsbasert modernitet og tradisjonell, førmoderne religion:
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Der moderne kan selvsagt forstås i lys av renessansen og andre forutgående epoker. Jehovas vitner, moderne
okkultisme og andre bevegelser som omtales i det følgende, må imidlertid forstås i lys av Darwin, samt Freud og
andre sentrale ideologi-leverandører på 18-1900-tallet.

1) Noen har omfavnet de nye verdensbildene og forkastet religionen. Moderne ateisme og
sekulær humanisme i ulike avskygninger har vokst frem som en del av det moderne. Et
eksempel er Bjørnstjerne Bjørnsons kritikk av kristendommen etter lesningen av Darwin tidlig
på 1880-tallet.
2) Andre har beholdt religionen og forkastet forskningen. Ulike religiøse bevegelser har på
forskjellig vis forholdt seg til åpenbaringer og hellige skrifter på en konservativ måte,
tilsynelatende uten å akseptere det moderne. En slik konservativ holdning kan også kalles
radikal. De det gjelder, hevder nemlig selv å gå ”til røttene” når de holder fast ved
førmoderne, åpenbarte verdensbilder i modernitetens tidsalder. Et eksempel på denne
strategien finner vi hos Jehovas vitner (1870).
3) Atter andre har forsøkt å inngå en form for kompromiss, ved å humanisere eller
modernisere tradisjonell religion. De har vektlagt humanistiske verdier i lesningen av
evangeliene, kombinert moderne verdensbilder med religiøs tro, eller anvendt moderne
psykologisk kunnskap under sjelesorg og skriftemål. Den norske kirke har - med visse unntak
- forsøkt å gå denne veien, og det er en slik religionsforståelse som ligger til grunn når skolen,
politiske partier og andre offentlige aktører hevder å bygge på ”kristne grunnverdier”.
4) En annen form for kompromiss finner vi i de okkulte miljøene som vokste frem parallelt
med den moderne religionskritikken. I kjølvannet av Madame Blavatsky og Teosofisk
samfunn (1875) har stadig flere mennesker - både i organiserte og ikke-organiserte miljøer søkt en ”høyere enhet” av religion og vitenskap. I første omgang var det de østlige religionene
som ga materiale til det moderne, okkulte verdensbildet. Siden har blant annet antroposofien
innarbeidet kristne elementer i en lignende okkult forståelsesramme.2
Etter annen verdenskrig har denne strategien fått vind i seilene, og de siste tiårene er det blitt
stadig mer akseptert å kombinere ulike og tilsynelatende motstridende livssynselementer.
Denne eklektismen kan blant annet gjenfinnes i deler av ”New Age”. Men mens Madame
Blavatsky og de andre 1800-talls-okkultistene fremsto som motkulturelle i ordets rette
forstand, har "New Age" blitt en bred og sammensatt folkebevegelse med kommersielt tilsnitt.
Moderne tid er også massemedienes tid. Både modernitetens ideer og reaksjonene på dem ble
i første omgang spredt gjennom trykte ord og bilder. Senere har radio, TV og særlig Internett
gjort det mulig for alternative religiøse miljøer å etablere sine egne talerstoler og
kunstutstillinger. Reformasjonen kan forstås like mye som en mediehistorisk som en
religionshistorisk begivenhet, i det protestantismens slagord ble utformet for massespredning
gjennom trykte pamfletter. På samme måte kan vår tids religiøse bevegelser vanskelig forstås
løsrevet fra dagens medier.
Modernitetens religiøse uttrykk er også preget av orienteringen mot enkeltindividet, som har
vokst frem siden renessansen. Både innenfor og utenfor religionene har den enkelte kunstner
og den enkelte kunstbetrakter i stadig større grad kunnet handle som individer. Store deler av
den moderne kunsten er - tross massespredning - rettet mot enkeltmennesket. Både religion og
kunst er privatisert.

2

Se Howard 1998 for en nærmere redegjørelse for Rudolf Steiners kunstsyn.

Masseproduserte bekreftelser på førmoderne religion
Når religiøse miljøer har vokst frem som en reaksjon mot det moderne, har de gjerne basert
sin virkelighetsforståelse på en nytolkning av førmoderne skrifter. Et godt eksempel på en slik
reaksjon er Jehovas vitner (JV), som først og fremst bygger på studier i Bibelen. En annen
viktig nyskapning er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene), hvis
skriftforståelse har mange fellestrekk med JV’s. I tillegg mener mormonene å ha mottatt
åpenbaringer til støtte for sin religionsforståelse helt siden Joseph Smiths første syn i 1820.
Lignende videreføringer av førmoderne religion finner vi i flere vekkelsesbevegelser på 181900-tallet.
Når ”førmoderne” bevegelser som JV og mormonene likevel kan kalles moderne, er det fordi
de vanskelig kan forstås uavhengig av modernitetens fremvekst. Det er også fordi de i stor
utstrekning har tatt i bruk moderne medier. JV arrangerte for eksempel tidlig i forrige
århundre storstilte kampanjer, der publikum fikk se lysbilder kombinert med avspillingen av
grammofonplater. Dette var et av verdens første multimedia-show, tatt i bruk for å bevise for
den jevne amerikaner at Bibelens fortelling om skapelsen var sann - i motsetning til samtidens
mer forskningsbaserte synspunkter. Fremdeles spres tidsskrifter som Vakttårnet og Våkn opp!
i store opplag.
Mange kristen-fundamentalistiske miljøer har sin bakgrunn i USA. Når en her visualiserer
religiøse forestillinger eller illustrerer religiøse tekster, virker avstanden til europeisk
kunsthistorie større enn i miljøer med utspring i Europa. La oss bruke personen Jesus som
eksempel. Mormonenes Jesus gir klare assosiasjoner til amerikanske idealer slik vi blant annet
kjenner dem fra western-filmer (se nedenfor). Jesus er her en handlekraftig, blond mann, som
står godt til de verdiene mormonene for øvrig forfekter. Jeg tenker særlig på hvordan den
enkeltes frihet og ansvar for eget liv poengteres i trossamfunnets skrifter.
JV’s Jesus gir ikke helt de samme assosiasjonene, men han er like fullt annerledes enn den
Jesus vi vanligvis møter i europeisk kunst. Han er ”smuk og maskulin. Hans hår er sort, tæt,
kraftig og kort - meget ulig det skulderlange, tynde, lyse hår, som den konventionelle Jesusfremstilling insisterer på. Jehovas Vidners Jesus har som rægel fuldskæg, men ikke et tyndt
hageskæg; det er sort og kraftig og står godt til figurens funklende, mørke øjne. Jehovas
Vidners Jesus er kraftfuld og smuk. Den teologiske distance til den klassiske Jesus-forståelse
kommer således til udtryk i ikonografien” (Rothstein 2001: 204f – se eksempel nedenfor).
Kunstnerens navn oppgis aldri når mormonene og JV publiserer sin kunst. Bildene i
trossamfunnenes mange publikasjoner er utformet og godkjent av team. Kriteriene som ligger
til grunn er pedagogiske snarere enn estetiske. Kunsten skal først og fremst understøtte og
tydeliggjøre de budskap som også formidles verbalt. I så måte har den klare paralleller til
førmoderne kunst, så vel som til illustrasjonene i tidsskrifter som Reader's Digest (Det Beste).

Katolsk, masseprodusert kunst kan blant annet kjøpes i suvernir-butikkene ved Vatikanet. Her
er paver, helgener og bibelske personer fremstilt på plakater, postkort og kalendere. I tillegg
har de ulike Maria-åpenbaringene forskjellige ikonografiske kjennetegn, så det kan virke som
om vi her møter en hel gruppe gudinner. Slik katolsk kunst minner om JV’s og mormonenes
kunst, men fungerer i mindre grad som illustrasjoner til fortellinger. Bildene er idealiserte, og
hovedpersonene ser gjerne rett på betrakteren. Virkemidler som symmetri og ikke-realistisk
bakgrunn, samt ikonografiske koder som attributter, håndstillinger, etc, viderefører et
førmoderne bildespråk. Den store forskjellen mellom før og nå ligger altså ikke i form eller
ikonografi. Den ligger heller ikke i kunstnernes anonymitet. Det moderne ligger snarere i
kitch-faktoren, som igjen henger sammen med produksjonsmetoder som muliggjør
massespredning.
Innenfor protestantisk kristendom er det folkelige bildet av Jesus blant annet preget av den
Jesus-skikkelsen Bertel Thorvaldsen utformet tidlig på 1800-tallet. Den står i domkirken i
København, og er siden kopiert og masseprodusert (til venstre nedenfor). Det samme gjelder
Jesus-bildene som stammer fra Gustave Dorés atelier. Dorés bildebibel ble første gang utgitt i
1866, og hans litografier har siden illustrert mange familiebibler og andre trykksaker
(eksempel til høyre nedenfor). Tross Dorés franske bakgrunn, er det særlig i protestantiske
land han har bidratt til en felles ikonografisk referanseramme - kanskje på grunn av det store
bruddet reformasjonen medførte da Maria- og helgenkunsten kom i vanry. Dorés Jesus er
fremdeles viktig for allmennhetens bilde av ham, og har en fremtredende plass i mange
skolebøker.

18-1900-tallets mange Jesus-skikkelser har kombinert folkefromhetens behov for en mild og
sterk guddom med den historiske bevisstheten som har vokst frem. Vi møter stort sett en
rekonstruert Jesus, som går i hellenistiske klær i et palestinsk landskap. Han er i motsetning til
i middelalder- og renessansekunsten ikke plassert i kunstnerens samtid, men han
kommuniserer likevel med samtidens publikum. Det henger blant annet sammen med hans
etniske særpreg, som antyder et germansk opphav fremfor et palestinsk. Det henger også
sammen med de dramatiske og romantiske landskap og bakgrunner som på tidstypisk vis
understreker følelser og stemninger i bildene.
Tendensen er ført videre av kunstnere som Warner Sallmann, William Holman Hunt og
Frederick James Shields. Det eldste ”søndagsskolebildet” jeg har kommet over stammer fra
Shields, som relativt tidlig på 1800-tallet malte et idyllisk portrett av Den gode hyrde, der
Jesus bærer på små lam (nedenfor til venstre). Selve motivet stammer fra antikken, og ble
”kristnet” tidlig i kirkens historie. Blant Hunts mest kjente bilder er Verdens lys (1860), der en
tornekronet Jesus står for døren og banker (nedenfor til høyre). Sallmann står bak en mengde
maskuline Jesus-portretter, ikke minst profilbildet Head of Christ (1940), som henger i mange
hjem og bedehus (nedenfor til venstre). Han videreutviklet også motivene fra Hunt og Shields,
men Sallmanns Jesus står for porten med nykjemmet hår og uten tornekrone (nedenfor til
høyre). Selv om Sallmanns navn er relativt ukjent, betyr han mye for hvordan man forestiller
seg Jesus i lavkirkelige miljøer.

Modernitetens masseproduserte kristne kunst - ikke minst den katolske - har mange
fellestrekk med hinduisk og buddhistisk plakatkunst. Også her viderefører anonyme kunstnere
fortidens ikonografiske koder når det gjelder klesdrakt, attributter, håndstillinger og til dels
bakgrunner. Guder, buddhaer og bodhisattvaer avbildes gjerne frontalt i symmetriske
komposisjoner. Slike bilder kan i prinsippet innvies til murtier (gudebilder med en kultisk
funksjon), noe som ofte skjer i fattige hjem. Østens plakatkunst bryter imidlertid med det
førmoderne formspråket når det gjelder ansiktenes utforming, som i større grad enn andre
elementer er påvirket av vestlig kunst. Ikke minst i malerier og plakater fra ISKCON (Hare
Krishna-bevegelsen) kombineres vestlige elementer som dybdeperspektiv og naturalistisk
bakgrunn med tradisjonell hinduisk ikonografi (eksempel nedenfor i midten).

Knut Jacobsen peker i artikkelen ”Shivas barndom” på en nyskapning i hinduisk kunst,
nemlig at hindu-gudene ofte opptrer som barn i plakatkunsten (eksempel ovenfor til høyre).
Det er fristende å sammenligne denne tendensen med amerikanske konserner som Disney og
Warner Brothers, som fremstiller sine tegneseriefigurer som barn (Disney Babies og Tiny
Toons). Slike søtladne bilder kan forstås i lys av det moderne menneskes begeistring for det
ekte og autentiske. Fra Rosseaus tid har jo barnet vært en representant for det sant
menneskelige.
Også innenfor folkelig islamsk kunst portretteres barn (eksempel nedenfor). Som i andre
religioners postkort- og plakatkunst fungerer de først og fremst som fromhetens rollemodeller.
De er ofte lubne og søte, og representerer det lydige og lyttende mennesket. Folkelig islamsk
kunst gir på grunn av bildeforbudet mange eksempler på kalligrafi og ornamentikk, men vi
finner også oppstillinger av for eksempel Muhammads turban, kappe og sverd. I islams østlige
områder avbildes hyppig en idealisert Ali, shia-islams første imam (nedenfor i midten). AlBuraq, fabeldyret som fraktet Muhammad under hans nattreise (nedenfor til høyre), Abraham
og andre profeter, samt kjente sufier og helter er også vanlige motiver. Det samme gjelder
slaget ved Karbala, Kaba’en i Mekka og Profetens moské i Medina. Som i andre religiøse
tradisjoner er komposisjonen gjerne symmetrisk, og attributter og bokstaver som identifiserer
motivet har en sentral plass.

Innenfor alle de store religionene møter vi altså en flora av masseprodusert kunst. Den
fungerer bekreftende for de fromme, og har overraskende mange fellestrekk. Én årsak er
produksjonsmåten, som medfører flate farger, standardiserte motiver, etc – altså en høy kitchfaktor. En annen årsak er den vestlige påvirkningen, som særlig kommer til uttrykk i
utformingen av ansikter. Sist, men ikke minst, viderefører plakatkunsten førmoderne
elementer i ikonografi og komposisjon.

Kunstneriske bekreftelser på humanisert og modernisert religion
Når førmoderne religioner blir ”modernisert” og tilpasset humanistiske ideer og verdier, tas
både bildekunst, litteratur og andre virkemidler i bruk. Humanismens vektlegging av individet
innebærer at vi her ikke finner så mye masseprodusert, kitch-aktig kunst. Vi møter snarere
den skolerte kunstneren som bearbeider og videreutvikler førmoderne forestillinger slik at de
harmonerer med kunstnerens samtidskultur, så vel som med hans eller hennes individualitet.
Med samtidskultur sikter jeg ikke til den folkelige, brede kulturen, men snarere til det
avantgarde-miljøet de vestlige, humanistiske og gjerne politisk engasjerte kunstnerne tilhører.
Her er eksemplene mange og kjente, og jeg vil derfor ikke dvele ved denne kunsten. Bruker vi
fremdeles Jesus-skikkelsen som eksempel, finner vi en mengde portretter som både reflekterer
samtidens idealer og er forankret i kunsthistorien. Selv om ”Darwins Jesus” i liten grad er
portrettert, kan ”Freuds Jesus” gjenkjennes hos surrealister og symbolister, med Salvador Dali
i spissen (eksempel til venstre nedenfor). Dalis Jesus er fremstilt i tråd med de bildene han
mente å finne i sitt underbevisste. Hans bibelillustrasjoner, som henger i Dali-museet i Paris,
viser imidlertid at han også parafraserte sine forgjengere. Et annet moderne Jesus-portrett er
det ikon-inspirerte Det hellige ansikt av Georges Rouault (1920 – til høyre nedenfor) - godt
kjent i Norge, siden det pryder omslaget på Erik Gunnes' oversettelse av Det nye testamente
(1968).

”Den sosialistiske Jesus” finnes i mange avskygninger. Vi møter ham både innenfor og
utenfor den kirkelige kunsten, særlig i Latin-Amerika, der frigjøringsteologien har gitt den
legitimitet. Ett av mange eksempler er Jaqcues Cherys fasteduk Livstreet (1982), der Jesus
kobles eksplisitt til de fattiges kamp for verdighet og realiseringen av menneskerettighetene.
En annen politisk Jesus er Jose Clemente Orozcos stigmatiserte Kristus (1934), som står med
øks foran et kors og et fjell av ødelagte kanoner og tanks.

På Galactic Server presenterer blant annet NETI (Norwegian Organization for the Study of
ExtraTerrestrial Intelligence) seg. Her møter vi også forlag som Polaris, som utgir bøker med
kanaliserte budskap fra andre galakser og UFO-relaterte teorier om verdenshistorien. Tanker
og fortellinger fra andre UFO-miljøer rundt i verden hentes også inn, og det hele harmoniseres
med Martinus’ kosmologi og andre okkulte systemer.
Piere Paolo Pasolinis Matteusevangeliet (1964) er et kjent filmatisk eksempel på en til dels
marxistisk tolkning av Jesus (nedenfor til venstre). Filmen utfordrer en førmoderne forståelse
av Jesus, og står som sådan i kontrast til Franco Zeffirellis Jesus fra Nasaret (1977, nedenfor i
midten) og lignende filmer fra de siste tiårene. En annen humanistisk vri finner vi i Martin
Scorseses Jesu siste fristelse (1988, basert på Nikos Kazantzakis bok fra 1955 – nedenfor til
høyre). Her aksentueres de menneskelige sidene ved Jesus på bekostning av en førmoderne
kristologi ”ovenfra”. Jesus’ død tolkes som et vanskelig, menneskelig valg i stedet for en
forkledd guddoms suverene handling.

Noe lignende skjer i Peter Madsens Menneskesønnen (1995), som er en tegneserie-versjon av
Jesus’ liv. Madsens Jesus er på alle måter bibeltro, men bruken av tegneserien som medium
åpner likevel for en tolkning i modernistisk retning. Bruken av bildeutsnitt og måten den
enkelte side er komponert på, gir Jesus’ liv en underholdende funksjon. Samtidig understreker
en gjennomgående bruk av mørke farger det dramatiske i evangelienes fortellinger.

Også norske kunstnere har bidratt til en humanisering av religionen. Mest kjent er kanskje
Henrik Sørensens lysluggete Jesus (1934), som utsmykker kirker i både Linköping og
Lillestrøm. Det store publikum møter ham neppe i denne konteksten, men han er likevel
allment kjent gjennom skolebøker og andre moderne medier. Også Gunnar Torvunds lyttende,
ikon-inspirerte Jesus-skikkelser underbygger en humanistisk Jesus-tolkning. Et Torvund-bilde
innleder for øvrig KRL-delen i L97 (s. 86), et av den norske modernitetens kanskje viktigste
dokumenter (Hustavle - det andre kinn III [1983] – nedenfor til høyre). Han har også levert
altertavlen til den nye Mortensrud kirke i Oslo. Slike valg viser så vidt jeg kan se hvordan
”kunstnernes Jesus” tas i bruk for å bekrefte en moderne, humanistisk kristendomsforståelse.

De siste tiårene er denne tendensen ført videre. Den kan stadig fungere som et humanistisk
korrektiv til allerede etablerte Jesus-bilder. To eksempler fra de siste årene viser at
moderniseringsprosessen ikke er over, selv om det ofte kan virke slik. Andres Serranos Piss

Christ (1989) vakte sterke reaksjoner, selv om den kan tolkes som et forsøk på å
menneskeliggjøre krusifikset. Det samme gjelder Elisabeth Olssons fotoutstilling Ecce homo
(Oslo 1999), der Jesus er de utstøttes venn, og inntar nattverden sammen med en gruppe
transer.

Denne kunsten står i kontrast til plakater og annen masseprodusert kunst uten identifiserbare
opphavsmenn. Den bryter ofte bevisst med et førmoderne bildespråk, eller synes å forholde
seg til det på en mer reflektert måte enn plakatkunsten. En annen åpenbar forskjell ligger i
hvordan ”kunstnernes Jesus” helt bevisst gis rollen som en kombinasjonsfigur. På den ene
side skal han kunne identifiseres med den palestinske mannen som vitterlig er hovedperson i
Det nye testamente. På den annen side skal han kommentere og gis betydning i kunstnerens
samtid.
”Kunstnernes Jesus” underbygger altså i stor grad modernitetens ideer og verdier. I den grad
vi kan snakke om et modernismens sammenbrudd, fungerer han derfor bekreftende og
tilbakeskuende, og ikke lenger fornyende. Likevel kan dagens (post)moderne kunst leke seg
med det denne artikkelen for øvrig tar for seg, nemlig de masseproduserte, klisjéfylte og
folkereligiøse uttrykkene. Utstillingen Kristus 2000 (Galleri F 15, 2001) viste noe av bredden
blant dagens norske kunstnere på dette området.

Kunstneriske bekreftelser på et okkult virkelighetssyn
I kjølvannet av teosofien har det vokst frem en mengde okkulte miljøer - mange med en
tydelig religiøs profil, og noen med en tydelig kunstnerisk profil. Her settes gjerne
førmoderne symboler og motiver sammen i nye konstellasjoner, slik som i den vestlige
plakatkunsten med astrologiske motiver fra 1960-tallet. Mens astrologien etter hvert er blitt
allemannseie, tas symboler fra andre områder - så som alkymi, kabbalisme, paganisme,
egyptisk og østlig religion - først og fremst i bruk innenfor en del subkulturer.
En organisasjon med et relativt stort nedslagsfelt er A.M.O.R.C. (Antiquus Mystique Ordo
Rosae Crucis – se nedenfor). I A.M.O.R.C.’s publikasjoner reproduseres først og fremst
diagrammer og annen kunst fra renessansen. Hensikten er å reaktualisere og harmonisere
ulike okkulte referansesystemer og gjøre dem tilgjengelige for moderne mennesker. Som
nevnt innledningsvis kan dette forstås som én av flere strategier i jakten på alternativer til
modernitetens naturalistiske verdensbilder.
Et kapittel for seg er den amerikanske Church Universal and Triumphant (CUT, jamfør
Summit Lighthouse), som sprer egenprodusert kunst i store opplag. Selv om CUT - i hvert fall

i Norge - betyr mindre enn før, skiller den seg fra mange lignende bevegelser fordi dens
pedagogiske program er så gjennomtenkt og markedstilpasset. I så måte har
undervisningsmaterialet mange fellestrekk med JV og mormonenes materiale. Samtidig
resirkulerer CUT både førmoderne og masseprodusert katolsk og østlig kunst. Sentrale
motiver er portretter av mestrene som tilhører ”Det store hvite brorskapet”, blant annet Jesus,
Kuthumi, Morya, Buddha, Kuan Yin, Saint Germain og engler (Jesus og Saint Germain
nedenfor til høyre).3 De fremstilles gjerne i symmetriske komposisjoner, mens de stirrer med
kloke, innsiktsfulle øyne rett på betrakteren. Bildene kan til forveksling ligne på tilsvarende
bilder fra katolske miljøer. Ofte sammenstilles personene i diagrammer som tydeliggjør ulike
nivåer i tilværelsen. Entydige fargekoder gir mening for de som har satt seg inn i CUT’s
religiøse univers. Mestrene formidler ikke først og fremst profetisk kraft i jødisk-kristenislamsk forstand, men snarere esoterisk kunnskap og innsikt i de skjulte (okkulte)
sammenhengene i universet.

De okkulte miljøene har også fostret kunstnere som på mange måter hører hjemme i den
europeiske tradisjonen av individualistiske og humanistisk orienterte kunstnere. Aleister
Crowley var kanskje ingen stor maler, men står likevel bak innflytelsesrike tegninger og
malerier med referanser til det skjulte og ubevisste (selvportrett nedenfor). Mer anerkjent i
kunstmiljøene ble Austin Spare, kjent som både magiker og bildekunstner (selvportrett og
materialiserte ånder nedenfor). Han mente selv å videreføre den visjonære kunsten etter
William Blake, og arbeidet i likhet med Blake med et til dels naturalistisk bildespråk i strengt
skjematiske komposisjoner.
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Kuthumi og Morya er åndelige mestre som først dukket opp hos Madame Blavatsky. Kuan Yin
(Avalokiteshvara) er en buddhistisk bodhisattva (et opplyst vesen som hjelper alle levende vesener), mens Saint
Germain er en legendarisk mystiker fra 1700-tallet.

Felles for store deler av den moderne, vestlige, okkulte kunsten, er - som hos Austin Spare bestrebelsene på å kombinere et personlig uttrykk med en streng komposisjon. Som i mye
annen religiøs kunst, er symmetri et grunnleggende virkemiddel. Dette forsterkes fordi en
siden renessansen har forøkt å kartlegge ulike nivåer i tilværelsen ved hjelp av diagrammer og
andre ”kart”. Disse bygger i stor grad på førmoderne diagrammer som det kabbalistiske tre,
og styrer det kompositoriske i mye okkult kunst. En annen åpenbar inspirasjonskilde er den
geometriske kunsten med bakgrunn i tantrisk hinduisme og buddhisme (yantraer og
mandalaer).
Elementer fra okkultismen har de siste tiårene fått stort gjennomslag, om enn i popularisert
form. I Norge målbæres ”New Age”-ideologien blant annet gjennom tidsskrifter som
Alternativt nettverk. Her illustreres religiøse ideer med stemningsskapende fotografier,
tegninger av profesjonelle illustratører og ”glade amatører”, samt lån fra kunsthistorien. Maijuni-nummeret 2002 gir derfor et sammensatt visuelt inntrykk, selv om det domineres av
fotomontasjer (det samme gjelder for øvrig de siste årgangene av JV’s publikasjoner). Det
sentrale meningsbærende kunstverket er imidlertid Rafaels Skolen i Athen (ca 1510), mens en
illuminasjon fra et jødisk middelaldermanuskript illustrerer månedens novelle.4
En mengde små og store forlag gir ut bøker som på ulike måter representerer dagens
eklektiske religiøsitet. Mens de små, smale forlagene publiserer folkelig kunst som kan minne
om plakatkunsten nevnt ovenfor, sørger de store, etablerte forlagene for flere referanser til
kunsthistorien. Ikoner, europeisk middelalderkunst, og selvsagt kunst fra renessansen og
senere, trekkes inn i et postmoderne religiøst univers. Denne historiske forankringen sikrer en
form for autentisitet, kunstnerisk så vel som ideologisk.
En annen sentral kanal for spredningen av ”New Age-kunst” er Internett. Her er det ikke
lenger slik at den enkelte må aksepteres av en redaksjon før han får spre sine tanker eller sin
kunst. Mange web-sider formidler folkelig ”New Age-kunst”, ofte som illustrasjoner til
verbale budskap. Et eksempel kan nevnes de mange UFO-miljøene som profilerer seg på
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I novellen (”...nøkkelen til livets gåte”) inngår elementer fra kabbalismen i en høyst moderne forførelses-scene.

nettet.5 Her kan vi følge en relativt ny form for religiøsitet, der ”fremtids-teknologi”,
kanalisering og andre alternative impulser møtes og brytes på stadig nye måter - mens den tar
form.
På den norske web-siden Galactic Server publiseres for eksempel ”kosmisk kunst”.6 På
grunn av UFO-bevegelsens teknologiske særpreg omfatter web-utstillingen mange fotografier
og tegninger med dokumentarisk preg. Samtidig finner vi kunst med klare fellestrekk med
annen okkult kunst. Mange av bildene er komponert med utgangspunkt i tradisjonelle
diagrammer, ja, noen av dem omtales rett og slett som kanaliserte diagrammer. Blant
motivene finnes for øvrig rene geometriske mønstre (kornsirkler, pyramider, medisinhjul,
fraktaler, etc). Ellers avbildes delfiner, engler, Atlantis og andre typiske ”New Age-motiver”
side om side med de klassiske UFO-ene.

Når religiøs kunst publiseres på www i en senmoderne, eklektisk sammenheng, demonstreres
helt nye måter å samle, sammenstille, produsere og publisere kunst på. Kunst fra fjern og nær,
fortid og samtid, er plutselig blitt tilgjengelig for alle med tilgang til Internett. Det finnes i
prinsippet ingen grenser for hvilke motiver, kunstformer og fortolkninger slike webutstillinger kan omfatte.
*
Modernitetens (og senmodernitetens) religiøse kunst henvender seg gjerne til
enkeltmennesket, og avsenderen (kunstneren) har ofte en tydelig identitet. Mye av den
kunsten vi har sett på i denne artikkelen er imidlertid masseprodusert, og reflekterer derfor
ingen ”kunstnerpersonlighet”. Vi finner slik masseprodusert kunst finnes innenfor Jehovas
vitner og andre miljøer som avviser deler av det moderne, men også innenfor den folkelige,
eklektiske okkultismen (”New Age”) som vil bygge bro mellom førmoderne religion og
moderne vitenskap. Selv om disse religionsformene kan synes svært ulike, viderefører de i
overraskende stor grad førmoderne ikonografi og formspråk.
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Se Rothstein 1996 for en nærmere redegjørelse for det kunstneriske særpreget i de to profilerte UFOreligionene Aetherius og Raël.
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På Galactic Server presenterer blant annet NETI (Norwegian Organization for the Study of ExtraTerrestrial
Intelligence) seg. Her møter vi også forlag som Polaris, som utgir bøker med kanaliserte budskap fra andre
galakser og UFO-relaterte teorier om verdenshistorien. Tanker og fortellinger fra andre UFO-miljøer rundt i
verden hentes også inn, og det hele harmoniseres med Martinus’ kosmologi og andre okkulte systemer.

LITTERATUR
Alternativt nettverk. Nr 3, mai-juni 2002. Oslo: Alternativt nettverk.
Centlivres, Pierre & Centlivres-Demont, Micheline. 1997. Imageries populaires en Islam.
Genève: Georg Editeur.
Grubb, Nancy. 1996. Jesu liv i kunsten. Oslo: Forsythia.
Finaldi, Gabriele. 2000. The Image of Christ. London: The National Gallery.
Howard, Michael (red). 1998. Art as Spiritual Activity. Rudolf Steiner’s Contribution to the
Visual Arts. Hudson, New York: Antroposophic Press.
Jacobsen, Knut A. 1998. «Shivas barndom.» I: Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for
religionshistoriske studier, 53-79, 1998/29. København.
King, Francis. 1975. Magic. The Western Tradition. London: Thames & Hudson.
Kristus 2000. 2001. Moss: Galleri F 15.
Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. (L97). 1996. Oslo: Det kongelige kirke-,
utdannings- og forskningsdepartement.
Madsen, Peter. 1995. Menneskesønnen. En tegneserie om Jesus. København: Det Danske
Bibelselskab.
Morgan, David. 1998. Visual Piety. A History and Theory of Popular Religious Images.
Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
Rothstein, Mikael. 1996. «Images of the Mind and Images for the Eye. An Iconographical
Approach to UFO-mythology.» I: Tore Ahlbäck (red.), Dance, Music, Art, and Religion.
Turku: Åbo Akademi University Printing Press.
Rothstein, Mikael. 2001. Gud er (stadig) blå. København: Aschehoug Dansk Forlag.
Rothstein, Mikael. 2000. UFOer og rumvæsener. Myten om de flyvende tallerkener.
København: Gyldendal.
Wasserman, James. 1993. Art and Symbols of the Occult. London: Greenwich Editions.
Winje, Geir. 1998. Fra bønn til magi. Nye religioner og menneskesyn. Kristiansand:
Høyskoleforlaget.
Winje, Geir. 2001. Guddommelig skjønnhet. Kunst i religionene. Oslo: Universitetsforlaget.

INTERNETT

Aleister Crowley: Kunst på flere web-sider, blant annet
jfengineering.net/artexhibit/crowley.htm
Austin Spare: Kunst på flere web-sider, blant annet www.banger.com/banger/spare og
noumenon.8m.com/spare
Galactic Server: www.galactic-server.net
Summit Lighthouse (Church Universal and Triumphant): www.cut.org

