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nattverd, 2014, 190 x 190 cm
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I begynnelsen
Daniel Johansen, kunsthistoriker

Håkon Gullvåg har både utmerket seg som en surrealistisk maler, portrettør og som kirkekunstner.
Han begynte å arbeide systematisk med bibelsk tematikk da han vant en rekke utsmykkingskonkurranser til norske kirker tidlig i sitt kunstnerskap. De største av disse var alterutsmykkingene
til Seegård-, Ellingsøy- og Konnerud kirker på 1990-tallet. Den mest monumentale produksjonen
kom allikevel i 2003-2005 da Gullvåg, på bestilling fra Nidaros biskop, domprost og direktør ved
restaureringsverkstedene, produserte en hel bibelsk syklus på 15 store malerier. Disse ble vist
som en midlertidig utsmykking i Nidarosdomen sommeren 2005 og utløste en nasjonal debatt om
bruken av kunst i kirkerommet.
Siden dette har den bibelske syklusen besøkt en rekke andre kirkerom i inn- og utland. Den ble i
2008 vist i Museet for religiøs kunst i Lemvig i Danmark. I 2011 i Himmelfartskirken Augusta
Victoria i Jerusalem, i 2012 i Stiklestad kirke og sommeren 2014 i St. Magnus-katedralen i Kirkwall
på Orkenøyene. Gullvåg etterlot seg også en permanent utsmykking i katedralen i Kirkwall i form av
et bilde av Magnus Orknøyjarl eller St. Magnus som kirken er viet til. Bibelsyklusen blir senhøsten
2014 vist både i domkirken i Rouen og i klosterkirken St. Ouen i samme by.
Gullvåg produserte i 2013 og 2014 nok en stor, permanent kirkeutsmykking. I forbindelse med
at bibelsyklusens ble vist i Jerusalem ble kunstneren utfordret av den lutherske biskopen av Det
hellige land til å produsere en alterutsmykking til den nybygde lutherske kirken ved Jesu døpested
i Jordan. Elementer fra dette arbeidet blir vist på årets utstilling på Galleri Dobloug.
De store komposisjonene Dåpen II og Dåpen III er noen av utkastene til altertavle for kirken i
Jordan. I midten sees Kristus under selve dåpshandlingen. Rundt om svirrer et mylder av
evangelistsymboler og skyggeaktige engler. Det dramatiske spillet ligger som et lag utenpå en
skildring av Jesu liv og pasjonshistorie satt inn i kraftige, arkitektoniske rammer. Komposisjonen
blander oppbyggingen av renessansens nederlandske og nord-tyske alterskap med barokkens
lutherske altertavler slik vi kjenner dem fra Norden.

St. Magnus-Katedralen, utsmykkning 2014
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krampetrukne brystet og det hengende hodet inntullet i
torner, er en tydelig parafrase over Matthias Grünewalds
Isenheim-altertavle fra 1512–16. Hovedforskjellen i
komposisjon ligger i omgivelsene. Mens Grünewald
valgte en tradisjonell kalvariegruppe hvor korset
flankeres av Jomfru Maria og apostelen Johannes, har
Gullvåg malt en dramatisk gestikulerende folkemasse
ved korsets fot. Omgivelsene domineres av
spøkelsesaktige skygger og dramatisk penselføring som
formelig får scenen til å dirre. Disse grepene får dermed
bildet til å peke mot Jesu dødsøyeblikk da hele jorden
ifølge Bibelen ristet og Golgata slo sprekker.

Fra St. Magnus-Katedralen, sommeren 2014 (I begynnelsen)

Korsfestelsesscenen på predellaen underordnes
hovedmotivet som er dåpen. Sett i sammenheng med
de mindre scenene rundt kan hele tavlen leses som en
skildring av Jesu liv. Leser man derimot komposisjonen
etter en tradisjonell luthersk-teologisk nøkkel kan de
to hovedscenene betraktes som en formidling av den
kristne frelsesfortellingen hvor dåpen funderes på Jesu
død på korset, og med det lovnaden om det evige liv.
Gullvåg berører også renessansens kirkekunst i en stor
korsfestelsesscene som vises på denne utstillingen.
Jesu død skildres i hele sin brutale virkelighet. Det bøyde
tverrstaget på korset, den innsunkne magen under det
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I sin bibelsyklus fra 2003-05 skildret Gullvåg Jesu siste
nattverd som en parafrase over Leonardo da Vincis
maleri i kirken Santa Maria delle Grazie i Milano.
Apostlene satt langs et bord som fylte mesteparten av
billedflaten, organisert frontalt mot betrakteren.
Parafrasen spilte, som hos Leonardo, på dramaet etter
Kristus hadde fortalt apostlene at en av dem skulle
forråde ham. Samtidig skildret bildet innstiftelsen av
nattverden ved at Jesus peker på brødet og vinen.
I denne utstillingens versjon av den samme scenen
kombineres apostlenes forvirring og dramatiske
gestikulering, med understrekningen av nattverdens
enorme rikdom. Det enkle brødet og vinen blir av
Gullvåg oversatt til et bord som renner over av grøde.
Gruppen er heller ikke organisert som hos Leonardo,
men mer etter tradisjonen til den nederlandske
renessansens gruppeportretter. Apostlene sitter ved et
rundt bord og noen vender ryggen til betrakteren. Mens
de fleste ser på hverandre etableres forvirringen i tid og
rom, ved at noen av apostlene stirrer på betrakteren.
De ser oss, vi ser dem og tiden utviskes.

korsfestelsen, 2010 - 2014, 190 x 190 cm
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brennende tornebusk
jerikos murer faller
tornekronen

den gode hyrde
fisken og brødet
gullkalven

jesus tas til fange
nedtagelse
evas fødsel

nedtagelse
begråtelse
i stallen

bibelske motiver, 35 x 27 cm
druene
gullkalven
svampen

noahs ark
dåpen
gullkalven

babels tårn
i stallen
syndefallet

gullkalven
tornekronen
svetteduken
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dåpen ii, altertavle (utsnitt), 2013 - 2014, 240 x 160 cm
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Den store bibelske syklusen som nå vises i kirkene
i Rouen er aldri utstilt i Oslo. Gullvåg viser allikevel
på denne utstillingen en rekke mindre variasjoner
over bibelsyklusen som har vært under kontinuerlig
produksjon fra 2005 til 2014. I tillegg til dette
utstilles en frise av mindre bibelske scener med
andre kristne motiver.
De fleste mellomstore formatene følger de
viktigste momentene i begge av Bibelens
testamenter. Utstillingens tittel I begynnelsen er
også navnet på seriens første verk hvor verden blir
til med Pangea-aktige kontinenter mens
evangelistsymbolene svever rundt skapelsen. En
lignende, men langt mer ensom stemning finnes i
maleriet Noahs ark hvor båten med alle verdens dyr
og mennesker svever som en planet i et usikkert
og uendelig univers. I en av Det nye testamentets
åpningsscener, Bebudelsen, svever engelen
Gabriel på samme måte vektløs over verden mens
han forkynner Jesu komme til Jomfu Maria.
En bro mellom det hellige og det profane finner man
i et mer tradisjonelt Gullvåg-motiv, nemlig Stol med
sørgende. I den store, stoppede lenestolen sitter
et menneske mens en henrettelsescene i miniatyr
utspiller seg på det ene armlenet. En gruppe
soldater sees til venstre mens noen andre bærer
bort en død kropp kun tildekket av et lendeklede.
Motivet blander referanser til Jesu nedtakelse fra
korset med Goyas skildringer av henrettelser under
Napoleonskrigene.
Lenestolmotivet kan leses som en skildring av
menneskets empatiske problem.
Kube - del av utsmykking, (Jordan)
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pegasus, 2012 - 2014, 210 x 140 cm
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Gutt med kalv, 2012 - 2014, 210 x 140 cm
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Selv i den tryggeste sfære trenger verdens ondskap
seg på og invaderer bevisstheten. Dette er et motiv
Gullvåg stadig har vendt tilbake til siden hans
gjennombrudd på 1980-tallet. Lenestolen er også
en henvisning til etterkrigstidens store, stoppede
stuemøbler fra kunstnerens egen barndomsverden.
Barndomstematikk er noe som har fulgt Gullvågs
kunstnerskap like tett som portretter og kirkekunst. To
andre scener kan sees som en del av denne særlige

motivkretsen. Dette er maleriene Pegasus og Gutt og
kalv. På tross av klare barndomsreferanser har begge
motiver et tydeligere mytologisk preg enn tidligere
malerier med denne tematikken. Pegasus kan leses
som en skildring av barnets fantasiverden. En gutt
sitter tenksom inne i en glassklokke mens en bevinget
enhjørning med en rytter på ryggen svever over ham.
Gutt med kalv tar opp i seg flere referanser til tidligere
verk. I dette bildet fremstilles dyret som en blanding av
en hildring og en metamorfose. Kalvens føtter er i ferd
med å gå i oppløsning mens rygg og kropp
forvandler seg til foldede tekstiler som gir assosiasjoner
til lenestolmotivet. Gutten som sitter på kalvens rygg
stirrer sjenert mot betrakteren og har vinger på hodet.
Scenen kan sees som en blanding mellom en drøm og
en serie av barnlige assosiasjoner som sammen
danner fantasifiguren. Den mytologiske referansen er,
som i barnesinnet, uten klare forbilder og er hentet fra
en forestillingsverden som enda ikke er strukturert av
fastsatte, kulturelle symbolregler.
Utstillingen binder sammen Gullvågs bearbeidelse av
noen av de eldste scenene i kunsthistorien med de
eldste referansene fra hans eget liv. Barndommens
fantasiforestillinger og bibelhistoriens fortellinger. De
første er personlige og billedlige assosiasjoner uten
klare situasjonsforklaringer. De andre er rene, tekstlige
fortellinger uten en samtidig billeddokumentasjon som
normerer fremstillingen. Hver kunstner har gjennom
historien måttet bygge opp sin tolkning av Bibelens
scener kun med de sparsomme begrensningene som
teksten legger.

gutt med lampe, 2012 - 2014, 150 x 100 cm
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Denne utstillingen viser litt av Håkon Gullvågs bidrag til
denne tradisjonen og speiler et år i hans kunstnerskap
hvor fokuset på kirkekunst har vært totalt.

stol med sørgende, 2008 - 2014, 190 x 190 cm

15

dåpen III, altertavle, 2013 - 2014, 240 x 160 cm

Forsidebilder: bebudelsen, babels tårn, korsfestelsen, isaks ofring, 2010 - 2014, 80 x 80 cm
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