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Konstnären Tobias Sjöberg vill i denna 
utställning i Uppsala domkyrka gestal-
ta förvandlingsprocesser. Utställning-
en äger rum på flera platser i och utan-
för domkyrkan.

Sju verk. Sju transformationer: en fördjup-
ning, en öppning, ett formtagande, ett 
måleri, en anteckningsbok, ett levande 
program och verksamma substanser. 
Konstverken samspelar med katedralen 
och den ständiga förändring som karaktä-
riserar den. Under vårens arkeologiska ut-
grävning utanför kyrkans västtorn har man 
funnit skärvor av kisthandtag, medeltida 
krukor och ben från begravda människor. I 
det utgrävda konstverket Nåd kan andra 
lämningar komma i dagen, de som är våra 
minnen och vårt liv.

”Ett katedralbygge blir aldrig klart – och 
som katedraler är vi människor. Förvand-
lingen sker i oss hela tiden”, säger Kristin 
Windolf, domkyrkokomminister och ut-
ställningens producent. ”Allt är egentligen i 
förvandling: människan liksom naturen, 
kulturen, tron och vetenskapen! Ur död blir 
liv till, från intet till allt. Och i punkten där 
tomheten och mörkret är som störst föds 
något. Vi får bara ta emot denna vetskap, 
som kanske inte går att förstå, men väl 
upplevas. Nåd.”

Material och substanser kan vara metafo-
rer för nya förutsättningar genom att de 
blandas med annan materia. Jord är en bä-
rande realitet i utställningen. När jorden är 

som allra mörkast, som mest död – det är 
då möjligheten för nytt liv att uppstå är 
som störst. Och liksom fröet växer i mörk-
ret, så växer människan, ofta utan att ha 
kunskap om växandet. Äggvita, förutsätt-
ningen för fruktsamhet och liv, samman-
förs i ett av Tobias Sjöbergs verk med jord 
från kyrkogården och blir något nytt.

”Jag önskar att utställningen får utforska 
det levande, livet självt. Därmed har jag 
också velat inkludera och korrespondera 
med allt vad domkyrkan står mitt i just nu 
– byggnationer, restaurering, tält och ba-
racker. Allt det har jag i processen låtit få 
bli också mitt eget inre och yttre rum, 
som en kroppslighet för en konstnärlighet 
och skapelseakt – där verken, bland gra-
var, kor och altare låter sig införlivas ge-
nom alltings omständighet och föränder-
lighet”, menar Tobias Sjöberg. 

Tobias Sjöbergs är född 1979 och bor i Jär-
na. Hans arbete berör ofta gränsen mellan 
förgänglighet och beständighet, där något 
omvandlas i mötet med sin omvärld såväl 
fysiskt substantiellt som socialt. I en föl-
jande snarare än en styrande process låter 
han själva handlandet, akten som föregått 
verkens tillkomst, vara påtagligt närva-
rande. 

Utställningen utgår från att förvandling är 
möjlig. Kan då utställningen vara läkande? 
Kan den gestalta hopp? Det är meningen. 
Men det går inte att sätta ord på vad mö-
tet med konsten ger var och en.
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En serie substanser

Från vänster betraktat är Magenta, Ljus 
magenta, Karminröd, Varm gul, Gul, Ljus-
gul, Grön, Blågrön, Cobalt, Blåviolett, Vi-
olett, Purpur och Magenta. 

Färgskalans hela spektra kan ses genom 
ett mörker/ljus - ljus/mörkerperspektiv. 
Det som i rummet kan beskrivas som 
”mörkt framför ljuset”, bildar det röda 
spektrat, medan det som är ”mörkt bak-
om ljuset” framkallar det blå spektrat. 
Betraktat som en färgcirkel utifrån ”mör-
ker framför ljus” inleder den rosaröda 
magentan (gryningen) vilket vidare, från 
mörker mot ljus, blir karminröd, vermilion, 
orange, gul, limegrön fram till ljusets cen-
trum (grön). Därifrån, från ljuset sett, 

mot det så att säga bakomliggande 
mörkret blir det turkos, cobalt, indigo, vi-
olett och purpur, för att till sist återta sin 
röda färg, rosaröd magenta (solnedgång). 

Substanserna befinner sig i en levande 
samverkansprocess mellan intention, inne-
håll och omgivning. I processen står sub-
stanserna i dialog med såväl kyrkorum och 
betraktare som konstnärens dagliga medi-
tation över substansernas färgspektra. 
Genom inlevelse införlivas ny materia. 
Substans 1-18

Jord, äggvita och vatten (regnvatten från 
kyrkans tak och jord från fördjupningen 
”Nåd” utanför)
65 /150 /400 cl i glasbehållare
2019

utanför södra porten
Nåd

En fördjupning
Jord
Djup 30 cm, 400 cm i diameter
2019

horns gravkor
Anteckningsbok

Grafit på papper
A3 inbunden, 90 sidor, 45 uppslag 
2019 - pågående 

Ett formtagande

Jord och äggvita
2019

oxenstiernas gravkor
Utan titel (eld)

Äggvita, honung och jord 
Klart glas (8 mm, OW-härdat) 
170 x 300 cm 
Järnmontage 
2019

fredens kapell 
Ett levande program

Som ett av verken i utställningen inbjuds 
besökarna till tre öppna sammankomster. 
Tillfällena innebär både delning och delta-
gande tillsammans med specifikt inbjudna 
gäster i Fredens kapell i domkyrkan.
 
16 juni kl 13.00
Sång

improviserad vokalmusik i kyrkorummet.   
 
18 augusti kl 18.00 
Meditation

En gemensam sammankomst kring med-
itation med konstnären Tobias Sjöberg. 
Kvällen utgår ifrån gemensamma medita-
tiva övningar och samtal kring temat. Vi 
samlas i domkyrkan, Fredens kapell.  

25 augusti kl 13.00
Om upplevande

Ett gemensamt samtal om upplevande 
tillsammans med filosofen Jonna Borne-
mark, konstnären Tobias Sjöberg och 
prästen Kristin Windolf. Vi samlas i dom-
kyrkan, Fredens kapell.
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faderns fönster 
En öppning – mutat quadrata rotundis

Faderns fönster 
Klart glas  
27,3 x 27,3 cm i kvadrat
2019

En öppning - mutat quadrata rotundis, är 
ett platsspecifikt verk - där ett kvadra-
tiskt ljusinsläpp öppnats upp i centrum på 
det just nu förtäckta Faderns Fönster 
(domkyrkans västra rosettfönster). 
Fönstret genomgår en omfattande res-
taurering och är för närvarande nedmon-
terat och överbyggt. Konstverket låter 
solljus komma in genom öppningens kva-
dratiska form och genom ljusets egen lag-
bundenhet ombildas det från en kvadra-
tisk till cirkelrund stråle i kyrkorummet.
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