
TRASTAD SAMLINGER –  
MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART

Outsider Art
Av Simone Romy Rossner, 
Daglig leder ved Trastad Samlinger

 
«Folk flest tror å mene at kreativt talent må være 
forankret i en logisk, intellektuell dimensjon. 
Men virkeligheten er mer kompleks enn som så. 
Evnen til å se helhet, det rytmiske samspill 
mellom detaljer i flaten og linjespillet er også 
forankret i noe annet og viktigere. Uttrykksevnen 
og styrken som bærer gjennom formene, forteller 
om dynamiske prosesser hvis nærvær ikke er 
intellektuelt forankret, men om u- eller 
underbevisste virvelstrømmer.»

SIGURD STENERSEN, LEKTOR, 
JUNI 2009



Sitatet er hentet fra utstillingskatalogen 
som ble laget til utstillingen La de bare 
se på bildene som åpnet på Sør-Troms 
Museum i Harstad i juni 2009. 
Utstillingen viste en lang rekke grafiske 
trykk laget av kunstneren Herleik 
Kristiansen som bodde på Trastad Gård, 
Nord-Norges åndssvakehjem. I dag bor 
Herleik Kristiansen i egen bolig. Hans 
bilder er innkjøpt av mange museer og 
offentlige institusjoner over hele verden. 
Hans kunstneriske utvikling presenteres 
hos Trastad Samlinger som ligger ved 
Borkenes utenfor Harstad.

Hva er outsider art? Den franske 
kunstneren Jean Dubuffet introduserte 
begrepet «Art Brut» (rå kunst) på 
1940-tallet og brukte det om kunstverk 
som primært var laget av personer med 
tunge psykiske lidelser. I 1972 kom 
kunstkritiker Roger Cardinal med 
uttrykket «outsider art», som skulle være et 
engelsk synonym til Art Brut. Outsider art 
brukes til å dekke mer enn Art Brut i 
utgangspunktet gjorde. På den ene siden 
belyser begrepet outsider art kunstverket i 
en særstilling, skapt utenfor de etablerte 
kunstinstitusjonene, og på den andre siden 

Fra åpningen av utstillingen: La de bare se på bildene, Sør-Troms Museum i Harstad i juni 2009.

OKTOBER 2009  – 31  



sier begrepet noe om marginaliteten til 
kunstneren. Oppfinnelsesrikdom, skapelse 
ut av den indre opplevelsen og et helt eget 
billedspråk kjennetegner kunstverkene til 
outsider-kunstnerne. Denne kunsten blir 
ofte skapt spontant ut fra billedskaperens 
forutsetninger og ikke som tillært 
kunstform. 

Siden begynnelsen av det 20. århundre 
har kunsten som var laget av såkalte 
outsidere hatt en betraktelig innflytelse på 
utviklingen av den moderne kunsten og 
dens forståelse. Oppdagelsen av det 
spontane, uskolerte som viste seg i 
outsider-kunstverkene førte til en eufori 
hos 1920-tallets avantgardistiske 
kunstnere. Kunstnere som Picasso, Braque, 
Paul Klee og ikke minst Dubuffet 
identifiserte seg radikalt med denne nye 
kunsten som han omtalte som «nye under 
av kunstnerånden».

Trastad Samlinger er en del av Sør-Troms 
museum, men med nasjonal rekkevidde. 
I tillegg til å være et galleri, er det et 
dokumentasjonssenter og museum for 
utviklingshemmedes historie og kunst.  
Her vises utviklingshemmedes historie 
etter andre verdenskrig, med vekt på den 
store institusjonaliseringsprosessen, 
samtidig som senteret formidler en unik 
historie om hvordan såkalt «ikke 
opplæringsdyktige» mennesker kunne 
utvikle seg og uttrykke seg gjennom 
kunst. Her finnes verdens største samling 
av kunst- og formingsgjenstander laget 
av beboerne på det som tidligere het 
Nord-Norges Åndssvakehjem, og 
rommer 26.000 gjenstander. I tillegg 
vises nasjonal og internasjonal  

billedkunst som er laget av utviklings-
hemmede.

Som kunstmuseum skiller Trastad 
Samlinger seg ut gjennom sitt arbeid med 
å synliggjøre grupper som «faller utenfor». 
En av de viktigste intensjonene med 
arbeidet er å øke kunnskapen om såkalte 
outsider-gruppers evner og muligheter. 

Trastad Samlinger arbeider for å oppnå 
likeverdighet for slike gruppers deltakelse, 
synlighet og anerkjennelse i det offentlige 
rom gjennom å vise fram det mangfoldet 
de representerer. Gjennom blant annet 
vandreutstillinger i samarbeid med kunst-
nere fra hele landet, henvender senteret seg 
til et bredt publikum og skaper rom for 
dialog og spørsmål. Spørsmål som «Hva er 
kunst?» og «Hvem er insider og hvem er 
outsider?» er uunngåelig, og ønsket er at 
denne diskusjonen vil fremme respekten 
og kjennskapen til marginaliserte grupper. 
Gjennom kunstutstillinger i inn- og 
utland er forhåpentligvis Trastad 
Samlinger med på å skape refleksjon over 
utviklingshemmedes historie.  

Her presenteres tre kunstnere og deres 
kunstverker:
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Herleik Kristiansen er født i Nesna i 
1947. Han bor og arbeider i Harstad ved 
Trastad Design

Herleik Kristiansen ble på 1960-tallet 
diagnostisert som «ikke utviklings-
dyktig». På Nord-Norges Åndssvake-
hjem, etablert på 50-tallet, fantes et 
tilbud i fri forming ved Trastad Skole. 
Der ble Herleiks kunstneriske talent 
oppdaget.  Han har arbeidet med ulike 

kunst- og formingsaktiviteter gjennom 
40 år. De to teknikkene han har arbeidet 
mest med er linotrykk og småskulptur/
keramikk. Trastad Samlinger dokumen-
terer en betydelig del av utviklingen i 
Herleik Kristiansens kunstnerskap. Han 
har hatt utstillinger over hele verden, 
utsmykket flere offentlige bygninger og 
arbeidene er innkjøpt av både Norsk 
kulturråd og Riksgalleriet/
Nasjonalmuseet. 

«Humlesnurr», dato ukjent, 20 x 26 cm. Herleik Kristiansen.
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«Hettemåker», dato ukjent, 49 x 57 cm. Herleik Kristiansen.
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«Drumming», dato ukjent, linoleumstrykk, 30 x 38 cm. Herleik Kristiansen.
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«Dame med katter», 1975, linoleumstrykk, 71 x 58 cm. Herleik Kristiansen.
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Torstein Nilsen er født i Alta i 1948. 
Han bor i Harstad og arbeider ved 
Trastad Design

Torstein Nilsen er en profesjonell 
billedkunstner som hovedsakelig arbeider 
med oljemalerier og keramikk. Han har 
et bredt spekter av motiver, men 
foretrekker bymotiv, tog og jernbanespor.  
Fra en enkel stil har han gradvis gått over 
til mer komplekse og sammensatte bilder 
og utviklet en fin sans for dybdeperspek-

tiv og naturalistiske gjengivelser, geomet-
riske former og fantasibilder. Det er 
tydelig at Nilsen trives med kunstnerisk 
arbeid. Siden det verbale språket ikke er 
så velutviklet blir kunstuttrykket spesielt 
viktig, både fordi det gir ham en 
alternativ kommunikasjonskanal og en 
yrkesidentitet. Ved Trastad Design 
jobber Nilsen mye med dekor på 
keramikk, i tillegg til maleri som han 
ofte utfører på sine mange turer på 
fritiden.

«Uten tittel», blyant og vannfarger. Torstein Nilsen.
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«Jernbane», vannfarger. Torstein Nilsen. 

«By», vannfarger. Torstein Nilsen.
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Audgunn Vilhelmsen er født i Farsund 
i 1963. Hun bor og arbeider i Farsund, 
i Vest-Agder.

Audgunn Vilhelmsen bruker to hoved-
teknikker i sitt arbeid: Oljepastell og/
eller blyant. Som oftest bruker hun 

teknikkene adskilt, men innimellom 
legger hun pastell inn i blyanttegningen. 
Oljepastellen blandes på selve bildet av 
tallrike lag og svært avanserte 
skraveringer. Hun arbeider med stor 
kraft på papiret, ofte slik at det går hull 
i det. Dette er en del av hennes uttrykk.

Selvportrett, oljepastell, 2005. Audgunn Vilhelmsen.
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«I hagen, i skogen med dyrene», 125 x 145 cm, oljepastell, 2009. Audgunn Vilhelmsen.
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«Jesus stiller stormen på Genesaretsjøen», oljepastell. Audgunn Vilhelmsen.
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