
Audgunn Vilhelmsen er en kunster utenom det vanlige. Hennes

kunst tilhører en internasjonalt beskrevet kunstretning kalt art

brut på fransk, eller art raw i engelsktalende land. Det er uttrykk

for direkte skapte bilder uten skolerte forbilder. Noen har også kalt

denne retningen for naiv kunst, altså opprinnelig kunst. På begyn-

nelsen av 1900-tallet begynte kunstnerne å interessere seg for

denne kunsten mer enn for de klassiske retningene som de opp-

levde som uttømt i forhold til den spontane kunst de fant i frem-

mede kulturer, særlig i Afrika, og hos folk uten kunstskole som

hadde billedskaping som en viktig del av sitt livsinnhold.

Picasso, Braque og særlig den franske internasjonalt kjente Jean

Dubuffet gjorde mye for å få denne kunsten fram. Han kalte sin

egen kunst for art brut, rå kunst. Snart hundre år skulle gå siden

deres fremstøt, og fremdeles er det langt igjen til at det som i

mange sammenhenger kalles outsiders art, skal bli en fullt aksep-

tert kunstform.1

Da Audgunn Vilhelmsen debuterte i Galleri Lista Fyr i 1997

med støtte fra Norsk Kulturråd, vakte det stor oppmerksomhet.

Det var bare noen få som til da visste at hun hadde en stor og

viktig billedproduksjon som hun kontinuerlig har holdt oppe fra

barnetegningen av fram til voksen kunst, helt upåvirket og ufor-

styrret av akademiske kunstretninger.  Gjennom bilder forteller

hun sin historie, sine drømmer og sine opplevelser.

Hvordan blir bildene når de utvikler seg fra barnetegningen inn

i voksenkunsten uten merkbar påvirkning fra annen kunst? Den

som studerer Audgunn Vilhelmsens bilder vil kunne finne noen

svar på det.
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Enkelte særtrekk ved barnetegningen er med i

all voksenkunst. Forskjellige uttrykksmåter

kommer til syne allerede i barneårene. – Én ret-

ning går mot det realistiske, det som har gjenkjen-

nelighet og likhet i gjengivelsen som mål. Dette

blir vanligvis lagt merke til, og den som tegner

slik, får ofte god respons. En annen retning er en

mer følelsesmessig gjengivelse, gjerne kalt haptisk.

Her er det ikke den visuelt riktige gjengivelsen

som er viktig, men opplevelsen. Elementer i bildet

som er viktig for opplevelsen, er ofte overdrevet

store; en arm som omfavner, er ofte overdrevet

lang, en opplevd blomst er ofte overdrevet stor.2

Denne uttrykksmåten er spesielt verdsatt av

kunstnere som har søkt et spontant, ekspressivt

uttrykk. I de fleste tilfeller vil det si at skolerte

kunstnere har gått veien fra realistisk gjengivelse

gjennom lange studier, og så kommet til at en

følelsesmessig forståelse av motivet krever en

annen uttrykksmåte mer i pakt med barne -

tegningens haptiske uttrykk.

Audgunn Vilhelmsen har ikke noe opphold i

utprøvingen av denne spontane ekspressiviteten

som hun har beholdt helt fra barneårene. Hun

har ikke naivisme som valgt tilnærming, men

uttrykker direkte det hun har på hjertet i en

naturlig form.3

På tross av sitt psykiske handikap, og kanskje

nettopp på grunn av det, har hun utviklet et per-

sonlig formspråk, en original og gjennomført
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«OL på ski» Oljepastell på papir. ca 35 x 45 cm.



teknisk og innholdsrik løsning på bildet som

uttrykksmiddel. Hennes kunstarbeid skiller seg

fra terapeutisk virksomhet og er ikke hobbyar-

beid eller en form for sysselsetting. Kunstarbei-

det er en integrert del av livet hennes. 

Audgunn Vilhelmsens medium er først og

fremst oljepastellen, men hun arbeider også med

blyanttegning og broderi. Med oljekrittet arbei-

der hun malerisk, legger lag på lag og oppnår

særegne fargevirkninger. Hun arbeider ekspres-

sivt og spontant, spesielt der motivet selv er i

fart. Et eksempel på det er «OL på ski»4. Andre

bilder er blitt til under lange meditative perioder

der det samme motivet gjentas i serier som f.eks

«I hagen».5 og 6 Der gjentas en komposisjon av

felter som varieres i fargedybder og med innslag

av mennesker, gjerne i samme størrelser som

blomstene. Ofte opptrer også de samme perso-

ner på flere steder samtidig i bildet. Et eks. er

pastellen og gouachen «Jesus stiller stormen».7

Der ligger hovedpersonen og sover i den ene

enden av båten, mens han i den andre enden i

samme bildet stiller stormen.

Bildene skapes som et språk. Hun starter

gjerne med øynene. De tegnes så de ser på

betrakteren alle steder i rommet. – Jeg ser deg 

– du ser meg. Denne virkningen er spesielt sterk

i en utstilling med mange portretter. Substanti-

vene øyne, nese, munn, armer, hender osv blir

aktive. Som i talespråket gjentas begrepene med
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«I hagen» Oljepastell på papir. ca 80 x 90 cm



variasjoner i hvert bilde til serier av liknende

innhold uten at det blir mekaniske gjengivelser.

Dette er spesielt interessant i tegningene der

papiret ofte bearbeides så hardt med vanlig

blyant at det blir et relieff der den opprinnelige

strektegningen er så tett overtegnet at bildet

fremstår ved første øyekast som metallisk svart.

Den første streken tegner motivene som en kjen-

ner igjen fra oljepastellene, og denne streken er

fremdeles synlig under de mange lag av blyan-

tens grafitt som hun polerer over papiret.

Broderiene er svært arbeidskrevende.8 De

samme motivene som i oljepastellene blir nå

sydd med tråd etter hennes egne regler for bro-

deri. Her er ikke de tradisjonelle stingene, men

fribroderi i tykke lag slik at bildet fremstår som

et tekstilt relieff. 

Fædrelandsvennens kunstanmelder, Johan

Otto Weisser, skriver (i uttdrag) om Vilhelmsens

siste utstilling: 

Vi møter en moden, visuelt avansert kunstner som
har funnet sin form, og som lager bilder som er
vakre, intense og noen ganger vonde. Men aldri
overfladiske, aldri beregnende. Alt er gjort med et
alvor og en kompromissløs vilje til å kommunisere.
Men så er det meste sagt. Dette er ikke bilder som
trenger en masse ord for å nå oss. Vi må bare ta oss
tid til å høre etter, se selv. 9

I hele hans anmeldelse står det ikke med ett

eneste ord om en kunstner med handikap.
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Denne kunstkritikken ser på bildene i utstillingen

som en hvilken som helst kunstners utstilling.

Det gis altså ikke en snarvei til å oppnå interesse

for Vilhelmsens kunst ved å betegne kunstneren

som spesiell outsider.  Hun deltar på kunstens

premisser på lik linje med alle andre og får sine

bilder vurdert ut fra kunstneriske kriterier. Det

har også vært Galleri Lista Fyr sin linje. Utstil-

lingene er ikke gjort kjent som bilder fra en

 psykisk utviklingshemmet. Det kan likevel

 vurderes om det ikke er nyttig å kategorisere

 Vilhelmsens arbeider inn under kunstbegrepene

art brut og rå kunst. Michel Thévoz ved Collec-

tion de L’Art Brut, Lausanne, skrev allerede i

1996 om Vilhelmsens kunst at den (oversatt

sitat): «i sin originalitet, intensitet og voldsomme

glød er i slekt med Art Brut.»10

Fra den første utstillingen i Galleri Lista Fyr i

1997 og fram til nå har Audgunn Vilhelmsen

deltatt på en rekke utstillinger både her i landet

og i Danmark. Kulturjournalisten Gunvald

Opstad skrev om hennes første utstilling: 

«et opplagt malertalent!» På en separatutstilling

hun hadde i Skagen, uttalte den kjente kunstneren

Bente Marit Norheim begeistret: «Når jeg ser

disse bildene, får jeg gåsehud på huden!» – «Eg

føler meg i slekt med henne!» uttalte Berit Marie

Friestad, kjent norsk maler, og billedhoggeren

Ola Enstad skrev om hennes kunst: «Frå hjartet

like i fargane!» Det ble tittelen på en biografisk
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film om Audgunn Vilhelmsen som ble sendt i

NRK TV.

Vilhelmsen er innkjøpt av Skagen Kunstfor-

ening, flere kommuner og høyskolemiljøer.

 Trastad Samlinger, som er en del av Sør-Troms

Museum, har kjøpt flere arbeider av henne. 

På en stor kunstnerjuryert utstilling i Danmark 

i 2002, Art Aparte II, ble hun antatt med tre

bilder. Det betydde mye at Dronning Margrethe

av Danmark åpnet utstillingen og at det ble

 produsert postkort av ett av hennes bilder.

Alt dette har vært med på å understreke

betydningen av Audgunn Vilhelmsens billedska-

pende virksomhet. Likevel er det langt igjen. På

den vernede arbeidsplassen hvor hun jobber de

fleste dagene i uken, er hun satt til å telle spiker.

Tidligere spikret hun paller. I en kort periode

fikk hun imidlertid anledning til å dekorere

keramiske fat. Da gjorde hun strektegninger i

plastisk formbar leire og malte med under -

glasurfarger så fatene ble som malerier, men

det passet ikke inn i produktdesignen og ble

stoppet. Et spørsmål er om det kanskje er bra å

pendle mellom mekanisk arbeid på jobben og

kunstarbeid ellers. Noen mener det. At Audgunn

Vilhelmsen enda ikke er blitt tilbudt atelier, 11 år

etter sin offisielle debut, kan være et uttrykk for

at det i hjelpeapparatet ikke er nødvendige

midler og ikke nødvendig vilje til å legge forhold

til rette for individuell utvikling. Kanskje opp -
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lever hun det samme som andre kunstnere, at

kunstarbeid ikke blir sett på som ordentlig

arbeid.

I likhet med mange andre kunstnere som kon-

sentrerer seg helt om billedproduksjonen, jobber

ikke Audgunn Vilhelmsen selv med å arrangere

utstillinger. Det overlater hun til andre. Det

kreves derfor et samarbeid med flere instanser.

Premissene for å stille ut i et kunstgalleri er at

bildene har allmenn kunstverdi som sterke ånds-

verk. Utstillingene kommer ikke i stand av med-

lidenhet eller for å være snill. Bildene må stå på

egne bein som kunst for kunstens skyld. I spørs-

målet om selvbestemmelse i dette arbeidet, stilles

kunstnerne i et galleri nokså likt. Der hvor en

utstilling eller en utstiller forholder seg til en

kunstkurator, er det denne som i samarbeid med

kunstneren, foretar det endelige utvalg av arbei-

der. Han sørger for at bildene blir profesjonelt

montert og at utstillingen som installasjon frem-

står så faglig som mulig. Audgunn Vilhelmsen

produserer bildene og overlater til galleriet å stå

for utstillingene. 

Det har overfor hennes miljø i voksenopplæ-

ring, vernet arbeidsplass og vernet bomiljø vært

nødvendig å skape trygghet for at det ikke er

nødvendig og at det ikke er ønskelig med inn-

blanding i hennes kunstneriske uttrykksmåte,

men at det må legges forhold til rette for at

hennes skapende virksomhet kan finne sted, at

det blir gjort innkjøp av materialer, at nye verk

blir registrert, osv.

Når flere billedkunstnere har gitt uttrykk for

ønske om å få til utstillinger med Audgunn

 Vilhelmsens bilder, har det naturligvis hatt en

gledelig konsekvens for henne. Men det skal

styrke til å tåle offentlighetens lys, og som utstil-

ler må en tåle kritikk, både den rosende omtale

og den ikke fullt så begeistrede kommentar. Skal

kunstneren skånes for det? Kunstverden er ingen

nådig verden. Ville det ikke være best å produsere

bildene i det private rom og la de bli der? Da

ville vi ikke komme til den erkjennelse som disse

bildene inviterer til, og kunsten ville ikke få den

plass i samfunnet den fortjener. 

Kunsten som fenomén er ikke forbeholdt de

få. Den angår alle. Konsekvent kunst er

tittelen på Audgunn Vilhelmsens siste utstilling

nå i høst. Det er ikke bare et uttrykk for hennes

konsekvente holdning til mediene hun arbeider

i, men også et uttrykk for et menneskesyn som

tar konsekvensen av og slipper til det positivt

kreative menneske.

Noter: 

1 Raw Creation: Outsider Art & Beyond by John Maizels
(Author)

2 Kreativitet og vækst. Viktor Lowenfeldt.

3 Johan Otto Weisser: Imponerende billedverden.
Kunstanmeldelse i Fædrelandsvennen 14.11.08

4 «OL på ski» Oljepastell på papir. ca 35 x 45 cm

5 «I hagen» Oljepastell på papir. ca 80 x 90 cm

6 «I hagen» Oljepastell på papir. ca 30 x 40 cm

7 «Jesus stiller stormen» Oljepastell og gouache på papir. ca
80 x 90 cm

8 «I hagen» Broderi. ca 15 x 25 cm

9 Johan Otto Weisser: Imponerende billedverden.
Kunstanmeldelse i Fædrelandsvennen 14.11.08

10Brev fra Michel Thévoz, Collection de L’ART BRUT,
Lausanne, 1996.
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