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Styrelsen önskar samtliga medlemmar i Ikonsällskapet en angenäm höst och
välkomnar till ännu ett terminsprogram!

!
TORSDAGEN 20 OKTOBER 18.00 Högalids kyrka, Ansgarskapellet (ingång till
vänster om huvudentrén). T-banestation Hornstull
”ÖKENMÄSSA” – tillbaks till rötterna. Vi besöker Högalids församling och deltar i en
ökenmässa, med ursprung i "urkyrkan". Försäljning av ortododox litteratur mm från ett
bokbord.
.
Mässan börjar kl 18.00 och pågår ca en och en halv timme. Det går bra att komma även efter
att mässan börjat. För dem som är extra intresserade sker en inrökningsgudstjänst redan kl
17.30. Vid samkvämet efter ökenmässan får vi en presentation och bakgrund till liturgin av
församlingsprästen Gunnar Lind. Vi får även se några av kyrkans ikoner, mestadels koptiska.

!
ONSDAGEN 9 NOVEMBER kl. 18.30 Stockholms universitet, Frescati, sal F 320, hus
E plan 3. T-banestation Universitetet.
FILMAFTON. Professor Per-Arne Bodin presenterar ”Ön” (”Ostrov”, 112 min) av den ryske
regissören Pavel Lungin. Därefter ser vi filmen tillsammans.
Filmen blev mycket omdebatterad när den kom 2006. Den handlar om synd och skuld och
botgöring. En sjöman tvingas under andra världskriget av tyskarna att skjuta sin kapten för att
själv få behålla livet. I huvudhandlingen flyttas vi 30 år framåt i tiden, då den tidigare
sjömannen är munk i ett kloster vid Ishavet i norra Ryssland, där han lever som ”dåre i
Kristus”. Den karga naturen och livet i klostret skildras i starka och underbart vackra bilder.

!
MÅNDAGEN 5 DECEMBER kl. 18.30 Stockholms universitet, Frescati, sal E 379,
d.v.s. hus E plan 3. T-banestation Universitetet.
BILDER FRÅN BALKAN. Journalisten Kaj Engelhart presenterar kyrklig konst, kultur och
miljö i ord och bild från en resa i somras i tre länder på västra Balkan.

BÖCKER
Per-Arne Bodin: Från Bysans till Putin - Historier om Ryssland (Norma 2016)
För alla som är intresserade av Ryssland, och då särskilt det andliga arv som präglat landets
kultur, är Per-Arne Bodins böcker en självklar läsning. Han har en eminent förmåga att visa
på hur de långa historiska linjerna präglar dagens förhållanden. Den förmågan visar han i hög
grad också i sin senaste bok.
Att ikonernas teologi varit central i det tidiga 1900-talets ryska diskussion kring konst och
kultur visste vi kanske förut. Men Per-Arne Bodin visar hur 700-talets bysantinska strid om de
heliga bilderna har aktualitet också i nutiden. Det gör han i en uppsats som jämför det ryska
universalsnillet Pavel Florenskij (1882-1937) med de nutida franska tänkarna Jean
Baudrillard, Jacques Lacan och Jean-Luc Marion. Här rör vi oss på ett subtilt filosofiskt
område och framställningen väcker verkligen nyfikenhet men också en önskan om att få dessa
samband ytterligare förklarade och fördjupade.
Ett slags ikonografiskt intresse har förstås också avsnittet om det ryska statsvapnet med den
dubbelhövdade örnen, ett bysantinskt arv som ju inte bara ryssarna har velat lägga beslag på.
Anknytningen till det östromerska kejsartecknet manifesterar teorin om Ryssland som
imperiets efterföljare och Moskva som det tredje Rom. Samtidigt har just denna symbol
använts av dem som motsatts sig ryska försök till underkuvande av andra folk och det dyker
också upp i den moderna postsovjetiska konsten, ibland i ett ironiskt sammanhang.
Det moderna ryska ikonmåleriet illustreras i kapitlet om den helgonförklarade patriarken
Tichon (1865-1925) där Per-Arne Bodin visar hur en biografi blir en helgonberättelse som i
sin tur översätts till poesins och konstens språk i hymner och ikoner.
De av Ikonsällskapets medlemmar som deltog i resan till Ryssland härom året fick ju med
egna ögon se den återuppbyggda Kristi Frälsare-katedralen i Moskva, en helgedom som i sig
är fylld av all den historiska dramatik som Ryssland genomgått under de senaste tvåhundra
åren. För många i omvärlden har den nu mest blivit känd som platsen för Pussy Riots hädiska
manifestation för några år sedan. Per-Arne Bodins skildring av denna happening och de olika
– ofta diametralt motsatta – perspektiv som lagts på händelsen är en föredömlig
sammanfattning av något som rymmer många filosofiska, teologiska och moraliska frågor.
Det finns mycket annat som skulle kunna lyftas fram ur denna verkligt folkbildande bok. Den
är särskilt värdefull i en tid när fördomar om Ryssland och rysk kultur kan behöva skingras.
Torsten Kälvemark
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”Helena Bodin: Ikon och ekfras. Studier i modern svensk litteratur och bysantinsk
estetik
Vad säger den ortodoxa kyrkans ikoner oss och vår tids författare? Vad betydde de en gång
för betraktarna i Bysans? Är det möjligt att inte bara måla utan också skriva en ikon?
Ur ett intermedialt perspektiv, där olika konstarter möts, studeras i Ikon och ekfras det slags
levandegörande beskrivningar som alltsedan antiken kallats ekfraser. De visar hur ikonerna
upplevts och tolkats i olika tider. Dessutom undersöks hur den bysantinska ikonteologin
kommit till användning inom västlig postmodern teori, hos inflytelserika tänkare som
Baudrillard och Kristeva.

Svenska författare, bland andra Lars Gyllensten, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och
Ingemar Leckius, möter här kyrkofäder och heliga dårar. Bokens avslutande del tar upp
bysantinska perspektiv i Gunnar Ekelöfs diktning, med början i ett folkligt grekisk-ortodoxt
påsknattsfirande.
Helena Bodin är litteraturvetare vid Stockholms universitet och Newmaninstitutet i Uppsala
och intresserar sig särskilt för relationerna mellan modern och ortodoxt kristen, bysantinsk
kultur. Tidigare har hon publicerat Bruken av Bysans (Norma 2011) och Hjalmar Gullberg
och bysantinismen – ”som paradoxer i tid och rum” (Norma 2002) samt redigerat Byzantine
Gardens and Beyond (Uppsala universitet 2013).”
Ur förlaget Artos’ bokanmälan. Beträffande Helena Bodins kurs i ämnet – se nedan!

MUSIK

!

Maximilian Steinberg: Passion Week. The Clarion Choir, dir. Steven Fox (Naxos
2016)
Vid sidan om Moskva, som hade Synodalskolan för kyrkosång och en rad berömda tonsättare
av liturgisk musik, fanns även i S:t Petersburg kyrkomusikkompositörer, främst av dem
kanske Nikolaj Rimskij-Korsakov. En av hans elever i ämnet komposition var den
judiskfödde Maximilian Steinberg (1883-1946), en annan var Igor Stravinsky.
Några dagar före Rimskij-Korsakovs död (1908) gifte sig Steinberg med dennes dotter
Nadezjda Nikolajevna – vilket innebar att han hade att omvända sig till den ortodoxa tron.
Steinberg axlade svärfaderns mantel och efterträdde honom som lärare i komposition vid
konservatoriet. En av hans mest berömda elever blev Dmitrij Sjostakovitj.
”Passionsveckan” från 1920-23 är Steinbergs enda kända sakrala verk. Han fick det aldrig
framfört – ”Idag hörde jag av Klimov [kördirigent i S:t Petersburg] att all sakral musik är
förbjuden… det innebär ett slut på hoppet få höra Passionsveckan. Nya värderingar finns inte
än, och de gamla förödmjukas” skrev Steinberg i december 1923 i sin dagbok. 1927 lyckades
han få verket tryckt i Paris. Men inte förrän i april 2014 framfördes det i sin helhet, på två
ställen i USA.
1912 hade Alexander Gretchaninov uppfört sin Passionsvecka, med 13 hymner ur den
ortodoxa Stora veckans gudstjänster. Verket inspirerade Steinberg, som dock gjorde ett delvis
annat texturval. Medan Gretchaninov skapade nya melodier, bygger Steinberg på den gamla
kyrkosångens delvis medeltida förlagor. Också Rachmaninovs Vesper var säkert känd för
Steinberg, och han skriver i en liknande stil med skimrande, färgrika köreffekter.
Men det blev ingen mer kyrkomusik från Steinberg. Kamraten Stravinskys modernism var
honom främmande, själv förblev han senromantiker i sina följande, mest symfoniska verk där
han också tog upp motiv från uzbekisk och armenisk folkmusik. Efter 1928 års intensifierade
sovjetiska kyrkokamp, säger kommentaren i skivhäftet, vände han sig till säkrare icke-andliga
ämnen mer i linje med den ”socialistiska realismen”…
Den färska inspelningen med The Clarion Choir är gjord i ärkestiftet New Yorks katedral
Heliga Trefaldighet. En senkommen påminnelse om den liturgiska musikens kamp att
överleva den unga Sovjetunionens programmatiska utrotningskrig mot religionen.
Kaj Engelhart

KURS
Ortodoxa ikoner i modern litteratur
Newmaninstitutet i Uppsala anordnar en kurs med Helena Bodin i ovanstående ämne. Period:
Modul 2 (7/11–13/1).
Kursen behandlar modern skönlitteratur – lyrik, noveller och romaner – och dess relation till
ortodoxa ikoner. Mot bakgrund av det sena 1800-talets ryska litteratur studeras det växande
intresset för ikoner inom 1900-talets och det tidiga 2000-talets öst- och västeuropeiska
litteratur, med betoning på några framträdande svenska författarskap, fram till postmodern
kulturteori. Kursen bygger på en bred förståelse av ikonbegreppet som innefattar inte bara
bildkonst utan även hymnografi, kyrkoarkitektur och ortodoxt kristen liturgisk praktik. Den
ger en grundläggande orientering i ortodox ikonteologi och estetik på bysantinsk grund, i
litteratur-vetenskaplig metod och i intermediala studier på semiotisk grund. Deltagarna får
öva sin förmåga att redogöra för tidigare forskning inom området och att formulera egna
analyser och tolkningar av samspelet mellan modern litteratur och ortodoxa ikoner. 7,5 hp.
Uppsala: måndagar och onsdagar 13-15Halvdistans: Onsdagen 23 november och onsdagen 14
december. Kursledare: Helena Bodin.
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Medlemsregistret

Vi önskar av kostnadsskäl hantera så mycket som möjligt av informationen till våra
medlemmar via e-post. Kassören har efterfrågat och fått in e-postadresser från ett antal
medlemmar, men vi tror att flera kan bidra. Givetvis respekterar vi att inte alla har e-post och
de som inte har det får vår information via vanlig post. Har du inte meddelat din e-postadress,
mejla Ludmila Schuisky Olsson, kassören, 7540455@gmail.com. Och anmäl alltid
adressförändring…
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MEDLEMSAVGIFTER
Ett antal medlemmar (ca 50 personer) har inte betalat medlemsavgift för 2016. Medlemsavgifterna utgör grunden för att vi skall kunna erbjuda intressanta föreläsningar. Vet du med
dig att du inte betalat men vill fortsätta vara medlem i föreningen, få vår information och
besöka våra föreläsningar ber vi dig snarast sätta in medlemsavgiften 200 kronor på plusgiro
121 05 33-4. För att delta i av oss anordnade resor fordras att du är betalande medlem.
Vid genomgång av medlemsregistret har vi funnit att några medlemmar inte betalat avgift på
de senaste två åren 2015 och 2016. Vi tolkar det som att dessa inte längre önskar stanna kvar
som medlemmar i Ikonsällskapet och kommer därför att avregistrera dem.
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Tillförordnad ordförande: Elisabeth Löfstrand, elo@slav.su.se.
Rundbrevsredaktör: Kaj Engelhart, kajcaritas@hotmail.com.

