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Årets møte med Håkon Gullvåg på Galleri Dobloug viser 
høydepunkter fra en produksjon som pågår mellom to av 
kunstnerens største utenlandsturneer til nå, begge utenfor 
Europa. I løpet av perioden 2010-12 vil Gullvågs bilder turnere 
flere av Kinas store kunstmuseer. Parallelt med dette skal 
utstilling Terra Sancta, som er kunstnerens hyllest til Palestinas 
barn besøke UNESCO-palasset i Beirut, Centre Culturel Français 
i Damaskus og Nasjonalgalleriet i Amman. I kjølvannet av disse 
turneene har Gullvågs motivverden vendt seg tilbake til hans 
eldste tema; barndom, samt en leken parafrasering over egne 
ungdomsverk og spanske mestere. Det tas forbehold om at 
noen bilder har forandret seg siden teksten ble produsert.

Maleriet Flyver I er et eksempel på kunstnerens stadige 
tilbakevending til barndomsminnenes fragmenterte 
billedverden. Dette er utstillingens største selvportrett og 
kan geografisk plasseres til Gullvågs skolevei i 1960-årenes 
Trondheim. Bildet bygges hierarkisk opp i klarhet og uklarhet 
etter de begrensninger som ligger i minnet om et gjentagende 
tema fra barndommen. Ofte bevares bilder fra plutselige 
assosiasjoner i barndommen sterkere enn den synlige verden 
man beveget seg i. Omgivelsene er uklare, tid og rom er flyktige, 
men minnet om den påtvungne bekledningen for å skjermes fra 
morgenkulden virker uutslettelig. Flyplassen som tyskerne bygde 

på Lade var i drift til 1965. Kan kombinasjonen av et lettende 
fly og en oppblåst spurv som forsøkte å holde varmen ha satt 
fantasien i gang? Sjeldent har de surrealistiske motivvalgene 
vært mer humoristisk orientert enn i det siste årets produksjon. 
Dette kommer også sterkt til uttrykk i utstillingens største 
parafrase med tittelen Hemmelighetens voktere. Sentrum 
av bildet er et innrammet rektangel inneholdende fire hyller 
med gjenstander som gir assosiasjoner til naturvitenskapelige 
museumsartefakter. Man aner utstoppede fugler og fisker 
samt rader med glass inneholdende udefinerbare former 
i skjæringspunktet mellom fostre av mennesker og dyr. 
Dybdeperspektivet i bildets midtparti er uklart satt i forhold 
til en ytre dimensjon vist som en bred og mørkere ramme. Det 
ytre rommet befolkes av to soldater som på hver side vokter 
”samlingen” og en leopard som halvveis oppreist er plassert i 
nedre billedfelt. Elementene er hver for seg gjentakende tema 
i Gullvågs billedverden. Soldatene viser sammen med flere av 
verkene på denne utstillingen tilbake til Goyas skildringer av 
krigens redsler. Den naturvitenskapelige samlingen viser også 
tilbake til en tidligere produksjon, og leoparden har lenge vært 
et gjentakende motiv i Gullvågs bilder. Satt sammen skaper 
disse komponentene allikevel en ny og satirisk mening som 
peker mot en utdøende kunnskap i vår tid, nemlig heraldikken, 
eller enklere forklart, læren om våpenskjold. Etter hvert som 

Daniel Johansen
Stipendiat i kunsthistorie ved NTNU

Reorientering mellom øst og vest



6

noen kongeriker gjennom historien underla seg større og 
større territorier ble det fra 1400-tallet populært å plassere alle 
underlagte landskapers symboler i et skjold. Et visuelt eksempel 
er utformingen av det danske kongevåpen fra 1700-tallet 
hvor et mylder av symboler som representerer den danske 
konges mange besittelser fyller skjoldet, og hvor villmenn 
med klubber vokter rikets symboler på hver side. Gullvågs 
maleri Hemmelighetens voktere kan med letthet defineres 
som en leken, og satirisk parafrase over barokkens overlessede 
rikssymboler. Fyrstens besittelser eller territorielle ”samling” er 
utstoppet, syltet på glass eller lagt på sprit. Vokterne er iført 
uniformer og blanke hjelmer, men er i ferd med å oppløses i 
en brunlig tåke. Leoparden som ses under ”våpenfeltet” er et 
kjent heraldisk dyr, og tre leoparder har siden 1200-tallet vært 
symbolene for kongeriket Danmark. Et heraldisk dyr skal alltid 
være i angrepsposisjon, jamfør den norske løve med utstrakte 
poter, klør, tunge, erigert penis og åpen kjeft. Dette skal etter 
heraldikkens regler representere rikets virilitet og kraft. I stedet 
for å være i selvsikker angrepsposisjon er Gullvågs leopard 
jaget under ”våpenfeltet” hvor den har krøpet sammen og 
hveser i fryktblandet raseri mot betrakteren. Bildet er også en 
kompositorisk parafrase over Jackson Pollocks The Guardians 
of the Secret fra 1943 og Bendik Riis’ verk Utkastelse fra 
1954. Pollocks maleri var representert på en utstilling Gullvåg 

besøkte på Tate Gallery i London i 1999, og kunstneren har 
siden jobbet med skisser og utkast til en parafrase over dette 
verket. Reisen til London i 1999 fortsatte videre til Madrid og 
dette ble Gullvågs første møte med Francisco Goyas brutale og 
satiriske billedverden. Skissene fra reiser i England og Spania 
legger derfor hovedgrunnlaget for de fleste verkene på årets 
Dobloug-utstilling. Tematikken med naturvitenskapelige 
samlinger har også motivreferanser til Gullvågs studieopphold 
i London mellom 1984 og 85 hvor mye av skissematerialet 
fra perioden ble inspirert fra den gamle utstillingen på The 
Natural History Museum.

Skrekkens og absurditetens parafraser
Et gjennomgangstema i Håkon Gullvågs kunstnerskap har vært 
parafraser over den spanske kunsthistoriens store mestere. 
Forskjellige verk av kunstnerne Diego Velázquez (1599-1660) 
og Francisco Goya (1746-1828)  har blitt bearbeidet gjennom 
mange år. 

I denne utstillingen vises parafraser over både Goyas portretter, 
utdrag fra stikkserien Los Desasteres de la Guerra (Om krigens 
katastrofer) som skildrer franskmennenes overgrep i Spania 
under Napoleonskrigene, og den satiriske serien Los Caprichos 
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hvor Goya gjorde narr av sin samtids overtro samt de styrende 
klasser og den spanske geistligheten. Gullvåg har også i flere 
eksempler parafrasert Velázquez forskjellige rytterportretter 
av fyrster og adelige. En ny og monumental rytterparafrase er 
produsert til denne utstillingen, men den tidligere lekne, og 
muntre dekonstrueringen av Spanias elite fra 1600-tallet har i 
den nyeste utgaven tatt en mer tvetydig vei. Rytteren og hesten 
står som en anatomisk montasje mot en kald, blå bakgrunn. 
Hesten stegler svakt, men kroppen er organisert som om den 
står på alle fire og det ene forbeinet er vridd i en vinkel som ser 
montert ut. Både muskeltekstur og farge på rytter og hest gir 
et inntrykk av at de er delvis flådd, og store deler av kroppene 
er rensket for kjøtt så tarmer, hjerne og knokler er synlige. 
Rytteren sitter tungt og sammensunket på hesteryggen og er 
frarøvet alle verdighetstegn med unntak av et rødt ordensbånd 
som omslutter hele figuren som en tvangstrøye. Overgangene 
fra underkropp til føtter er uklare og oppløses i remser og grove 
penselstrøk. Som en sterk kontrast til den hudløse overflaten 
og den stive oppstillingen står de fuktige og livaktige øynene 
på både mann og dyr. Rytteren er innhyllet i tåkete virvler, noe 
som skaper en ekstra avstand mellom motiv og betrakter, men 
øynene stirrer ut av den døde materien med en livaktighet som 
er nesten skremmende. Blikkenes livfullhet gir fort assosiasjoner 
til Oscar Wildes Portrettet av Dorian Gray og spekulasjonene 

om noe bebor det udefinerbare rommet mellom lerretets 
for og bakside. Gullvågs tidligere parafraser over Velázquez 
rytterportretter var humoristisk ladet hvor hestene var i ferd 
med å transformeres til biler, og hvor ordensbånd og lemmer 
virvlet rundt rytterne i udefinerbar rekkefølge. Denne rytteren 
gir heller assosiasjoner til et spøkelse eller et maleri av det kjente 
marerittet om det stirrende portrettet som i sitt metafysiske 
indre bærer på noe levende. 

Barnet som observatør
Et annet tilbakevendende tema i Gullvågs kunstnerskap er 
barnesinnets ekstremt skjerpede sanser og sårbarhet for 
omgivelsene. I arbeidet med bildene av barns lidelser i Gaza 
var barnet som krigsobservatør hovedtema, og Gullvåg sier 
selv om dette: ”Barnet er den mest ubeskyttede og sårbare 
observatør i en hver krig. Ingen gjennomlever dramaet med 
så skjerpede sanseorganer som barnet.” (Samtaler med Håkon 
Gullvåg februar 2009). I flere bilder på denne utstillingen 
dukker barnet som motiv opp i poserende, eller observerende 
situasjoner. Maleriet Kontorstol viser et barn satt opp på en 
høy , rosa stoppet stol mot en udefinert blå bakgrunn. Ungen 
sitter rolig og ser mot betrakteren, men spenningen mellom ro 
og intensitet i ansiktsutrykket er påfallende. Kroppen er delvis 
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oppløst, så kun benene og hodet er klart definert. I ansiktet er 
bare et øye tydelig angitt, og dette stirrer ut mot betrakteren. 
Blikket er rolig, men fikserende og gir i sin enkelhet et godt 
bilde på den enorme kunnskapssanking barnesinnet setter i 
gang i de tidligste år av livet. Alt skal oppleves første gang 
og hjernen er aldri senere så mottakelig for lærdom som i 
barndommen. Det fikserende øyet i Gullvågs maleri skildrer 
en omfattende og energisk prosess hvor ord, tegn og visuelle 
fenomener tolkes, dechiffreres og lagres. I flere bilder møter 
barndomstematikk også historiske parafraser. Et eksempel er 
parportrettene over Eduard Manets Fløytespilleren. Gullvåg har 
også tidligere parafrasert dette motivet, men denne gangen 
beveger verket seg nærmere Manets originale portrett. 

Kunstnerens yngste datter er et gjentakende utgangspunkt 
i flere malerier. I serien Jente med falk I, II og III ses et barnet 
med en hettekledd jaktfalk sittende på den ene hånden. 
Barnets ansikt er utydelig, men vender seg sammen med falken 
poserende mot betrakteren. Bakgrunnen er mørk og klærne er 
grovt kolorert med pastellfarger i brede penselstrøk. Billedserien 
blander i sine tema to genrer i kunsthistorien. Det ene er 
jaktportrettet som ofte viser jegeren poserende med sin falk eller 
hund, og det andre er barneportrettet. Begge nådde sitt mest 
fullkomne stadium på 1700-tallet, og kan kobles til Rousseaus 

interesse for menneskets rolle i naturen og for barnets rene 
og upregede sinn. Gullvågs barneskildringer er også et bilde 
på denne nøytraliteten. Det er det unge livets indre stemning 
han forsøker å vise gjennom sin formgivning. Utrykkene 
observerer, søker og spør. Påvirkeligheten, mottakeligheten 
og fantasifullheten Gullvåg prøver å fange i sine barneportrett 
og i sin surrealistiske barndomstematikk er en opphøyelse av 
et stadium i menneskelivet, samtidig som det er en advarsel 
om barnets sårbarhet for voksenverdenens feilgrep. 

Denne utstillingen mønstrer et tema Gullvåg har bearbeidet 
siden sitt gjennombrudd på Galleri Dobloug i 1983, nemlig 
en voksenpersons forsøk på å skildre en verden sett gjennom 
barnets sanser. Repertoaret og tolkningsverktøyet er 
kunstnerens barndomsminner og ekkoet av oppveksten som 
kommer i møtet med egne barns utvikling. Marerittet som 
barndomstraume i Gullvågs kunstnerskap finner også sitt 
møte med kunsthistorien gjennom Goyas skildringer av krig 
og heksesabbat. Dette danner sammen med parafraser over 
kunstnerens egne ungdomsverk et helhetlig møte med en av 
Norges største figurative malere i vår tid.
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  1. Hemmelighetens voktere 2009-2010 olje 207x260cm
  2. Reisens begynnelse  2009-2010 olje 190x190cm
  3. Rytterportrett, 
      parafrase over Velazquez 2009-2010  olje 250x160cm
  4. Flyver I   2009-2010 olje 210x140cm
  5. Rytter og reir   2009-2010 olje 210x140cm
  6. Kontorstol I   2009-2010 olje 210x140cm
  7. Møte I   2009-2010 olje 210x140cm
  8. Jente med falk I  2009-2010 olje 210x140cm
  9. Leif Ove Andsnes  2003-2010 olje 150x190cm
10. Jente med falk II  2010   olje 150x100cm
11. Møte II   2010   olje 150x100cm
12. Ung rytter   2010   olje 150x100cm
13. Flyver II   2010   olje 150x100cm
14. Hestens erindring I  2007-2010 olje 120x  90cm 
15. Hestens erindring II  2007-2010 olje 120x  90cm
16. Jente med falk III  2010   olje 100x100cm
17. Marcus Aurelius I  2008-2010 olje 190x100cm
18. Fløytespilleren I  2009-2010 olje 190x100cm
19. Marcus Aurelius II  2009-2010 olje 190x100cm
20. Fløytespilleren II  2009-2010 olje 190x100cm
21. Falken og klode  2010   olje 190x100cm
22. Rovfugl   2008-2010 olje 120x120cm
23. Gutt med hund  2009-2010 olje 120x  90cm
24. Falken   2006-2010 olje 120x  90cm
25. Stol/kapitulasjon  2008-2010 olje 120x  90cm
26. Stol/hildring   2008-2010 olje 120x  90cm
27. Det første huset  1999-2010 olje 120x  90cm
28. Nytt møte   2009-2010 olje 120x  90cm
29. Bikkje på bord   2009-2010 olje 120x  90cm
30. Kontorstol II   2008-2010 olje 120x  90cm
31. Gutt med hund II  2010   olje 120x  90cm
32. Dekorert hund   2008-2010 olje 190x100cm
33. Sittende gutt   2007-2010 olje   73x  60cm
34. Uten tittel   2010   olje   73x  60cm
35. Erindring   2010   olje   46x  38cm
36. Selvportrett   2010   olje   46x  38cm
Samtaler med Goya:
37. Garrotte   2004-2010 olje 120x  90cm
38. Pinebenk   2004-2010 olje 120x  90cm
39. Lesende esel   2008  olje 100x  80cm
40. Contesa Duquesa de Benavente   2010   olje 100x  80cm
41. Goya selvportrett  2010   olje 100x  80cm
42. Den som ikke kan  2008-2010 olje 100x  80cm
43. Carlos IV   2010   olje 100x  80cm
44. Stigen   2010   olje 130x130cm
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