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Velkommen!
Det har lenge vært et ønske for Bærum Kunstforening å få anledning til å vise en stor utstilling med Victor Sparre. Det er derfor en stor
glede for oss å kunne ønske velkommen til
en omfattende presentasjon av Sparres kunst.
Våre kunsthistoriske utstillinger krever mye
planlegging og arbeid, og ikke minst finansiering, men i år ble utstillingen med Victor Sparre
endelig en realitet.
Sparre, som døde i 2008, var en betydelig
nasjonal kunstner, men også med lokal
tilhørighet – han bodde mesteparten av sitt liv

Denne katalogen er laget i 400 eksemplarer i anledning av den
retrospektive utstillingen Victor Sparre DE ULIKE ROM i Bærum
Kunstforening i perioden 20. august til 11. september 2016.
Forside: CHAT NOIR (side 24)
Høyre: 01. Victor Sparre i sitt atelier på Landøya. Foto: privat.
Bakside: 25. Victor Sparre i sitt atelier på Landøya. Foto: privat.

på Landøya i Asker. Han står sterkt både som
maler og grafiker, og denne utstillingen omfatter
de fleste sidene ved hans kunstnerskap.
Vi takker alle som velvillig har stilt Sparres
kunst til disposisjon for Bærum Kunstforening,
i første rekke familien, men vi har også fått låne
bilder av flere privatpersoner.
Vi retter også en spesiell takk til Bærum kommune for økonomisk bistand, noe som har gjort
det mulig å gjennomføre denne utstillingen.
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DE ULIKE ROM
1919

2008

02. Victor Sparre og broren, komponisten og musikeren Waldemar Smith, leide et loftsatelier
i Stensgaten 21 like før krigen brøt ut, der de levde ut den «bohemske» drømmen. Foto: privat.
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Om Mette:

FORORD

Victor Sparres mange rom
Kurator - Mette Dybwad Torstensen
I 1983 fant den franske konseptkunstneren Sophie Calle tilfeldigvis en adressebok på gaten. Hun bestemte seg for å ringe flere av numrene i boken for å danne seg et bilde av den
ukjente eieren av boken. Det hele resulterte i en serie på 28 artikler i avisen Libération om
hvem denne mannen var utfra omgivelsenes beskrivelser av ham. Da daglig leder i Bærum
Kunstforening, Gerald Bliem, spurte om jeg ville kuratere årets retrospektive utstilling
med Victor Sparre, føltes det litt som Sophie Calles prosjekt.

s

parre døde i 2008, og jeg fikk aldri anledning til å møte ham. Jeg så hans retrospektive utstilling på Galleri Trafo i 2011, og skrev
en artikkel om ham basert på et intervju med
Galleri Varden i Moss. Dessuten er Sparre en
kunstner som alltid bare har vært der, med en
motivverden som gjenkjennes uansett hvor du
møter en Sparre. Men jeg hadde aldri kjent på
Sparres energi i atelieret hans, sett bildene i
prosess, eller stilt de spørsmålene jeg ønsket.
Kunne jeg likevel nå frem med Sparres budskap – utover det hans enorme produksjon
av flere hundre malerier, nærmere 60 motiver
i grafikk og de 25 kirkeutsmykningene hans i
seg selv fortalte?
Etter å ha møtt hundrevis av kunstnere og skrevet intervjuer og artikler de siste årene, har det
vært alfa og omega for meg å finne essensen
i et kunstnerskap. Hva det egentlig handler
om, det bakenfor maling, lerret, leire og strek.
Det man kanskje ikke alltid kan sette ord på.
I tekster kan man flotte seg med fine ord og
bake inn meninger med beskrivelser av former
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og ismer, men det å nå inn til kjernen, og forstå
hva det egentlig handler om, er ofte en kronglete vei.
Akkurat som Sophie Calle måtte jeg gå til andre kilder enn Sparre selv for å forstå ham.
Datteren Sunniva Sparre ga meg et godt inntrykk av en far, menneske og kunstner. Samlere som hadde fulgt Sparre fra sidelinjen ga
en annen historie. Paul Grødvedts tekst i boken «Maleren Victor Sparre som grafiker», utgitt av Galleri Arne Trondsen i 2014, og Tore
Stubberuds bok om Sparre som kom i 1984,
har vært gode kilder. Bærum Kunstforening
ønsket en utstilling der Sparres politiske- og
religiøse sider ikke ble vektlagt like sterkt som
på andre utstillinger, men derimot fokusere på
hans klovne-skikkelser og musikere. Etter å ha
sett hundretalls Sparrebilder, slo det meg: Hos
Sparre er det mange scener og rom. Ikke bare
scenen bak det røde sceneteppet for musikeren eller klovnen. Hva om vi kan lage en utstilling som viser alle Sparres rom, eller scener?
Fra det innerste rommet i oss alle, representert

Mette Dybwad Torstensen (f. 1977) er utdannet cand.philol.
med hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (2000).
Hun har også hatt studieopphold i Roma og India, med fagene kunsthistorie, religion, teatervitenskap og kjønn & etikk. I
tillegg har hun utøvende kunstutdannelse fra Mølla Kunstskole
og Asker Kunstskole. Fra 2006-2015 har hun vært ansvarlig redaktør i magasinet KUNST hos Fineart. Hun har tidligere også
jobbet som kunstjournalist, kunstkritiker, formidler på Det kongelige slott og Høstutstillingen samt undervist i kunsthistorie
og tegning ved Asker videregående skole og på småskoletrinnet.

ved Sparres atelier eller hjemlige interiør, til en
reise utover til scenen vi alle står på foran et
publikum, og videre til by- og samfunnsrommet og til slutt der vi alle kommer fra: naturens rom? I hvert av Sparres rom drøftes tro
og tvil. For hvem eier sannheten? Hvem kan
dømme klovnen eller musikeren som står på
scenen? Hvem kan hevde å ha rett i samfunnet
eller innen sin religion? Og når alt kommer til
alt står vi igjen nakne i naturen, der naturens
sannheter og rettferdighet til syvende og sist
har siste ordet. For Sparre var naturen Guds
skaperverk, og som kunstner malte han da det
hellige. Det var ikke forskjell på en kirkevegg
eller et fjell. Eller som han selv sa: Fra Angelico
(tidlig renessansemaler og munk) gjorde ikke
forskjell på å male en freske på klosterveggen
eller luke i klosterhagen.
Sparre strevet hele livet med moral, tro og
tvil. På de ulike scenene utspant dramaene
seg, problemstillingene, kontroversene, søken
etter rett og galt og det gode og det onde.
Jeg håper denne reisen gjennom rommene

gir publikum noen nøkler til å forstå Sparre og
kanskje stille seg selv de samme spørsmålene.
Jeg ønsker også å gi barna en mulighet til å bli
kjent med Sparre ved hjelp av noen aktiviteter
underveis: hopp på paradiset på gulvet eller
bli med å lime mosaikk på en kopi av Sparres
kirkevindu i Ishavskatedralen i Tromsø. Publikum vil også få noen konkrete nøkler til å lese
hans historier ut fra, et slags Sparre-alfabetet
av gjenstander han hele tiden kom tilbake til.
Sunniva Sparre har hjulpet meg å skaffe gjenstander fra Sparres atelier, og vi har fått bla i
gamle album. Vi håper dette gir dere et nært
møte med en unik kunstner som søkte frihet for
alle og det vakre på sine eldre dager.
(Ps! Og eieren av adresseboken, hvem var han?
Det visste seg å være en kjent filmregissør, som
kjente seg igjen i Sophie Calles artikler. Han fikk
tatt et nakenbilde av Calle i smug, og ba avisen
trykke dette som et svar til artiklene hennes og
det at hans privatlivet var offentliggjort.)

Victor Sparre | 7

03.
GATEMISJONEN
fra 1938 er et av
de første maleriene av Sparre man
kjenner til.

BIOGRAFIEN

mennesket Victor Sparre
«Et sekund av evigheten og Morgenstell.» Titlene viser spriket i Victor Sparres kunst: Fra
det nære rommet og de private innerste tankene til de universelle sannheter og store kreftene. Fra atelier-rommet til kirkerommet til scenerommet til byens rom og til naturens uendelige univers. Rommene vi alle gjester i løpet av livet, og rommene der vi som oftest møter en mening, sannhet eller en dom. Her plasserte Sparre sine dramaer og historier med
vakre kvinner, ensomme fiolinspillere og klovner, kneblede fanger og tomme slakterkroker.

-f

ar kunne vandre i timevis frem og tilbake
i samme spor rundt i stuen. Slik tenkte han best,
mens han formet sine tanker og ideer til et motiv
i sitt indre før han gikk ned på atelieret der motivene ble levendegjort på lerret eller i ords form,
8 | Bærum Kunstforening

forteller datteren Sunniva Sparre mens hun kikker bort på sin fars verk som henger på veggen
og som representerer mor og barn og viser henne
selv som liten jente på sin mors fang. På motsatt
vegg henger maleriet «Avisleseren» fra 1967, slik

04. AVISLESEREN fra 1967 viser hvordan Sparre så på sin egen plass i samfunnet: Kritikeren sitter med runde briller
og leser avisen. Sparre har malt seg selv som en klovn i avisen. På veggen bak henger det «riktig» kunst. Hvem eier
sannheten og kan bedømme? Den lærde? Pressen? Opprøreren? Staten? Gud?

Sparre nok så seg selv: Kritikeren med runde briller
gransker avisen, der Sparre har malt seg inn som
klovn og signert i rødt. På veggen bak kritikeren
henger et tomt lerret, som et lite pek til kunsten og
debatten om kunstens innhold.
Victor Sparres datter Sunniva, tredje generasjon i
familien utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustri skole (SHKS), setter farge på bildet av sin
far som menneske. I et gammelt album ser vi den10-

12 år gamle Victor Smith (han tok navnet Sparre
etter sin mor i 1969) ved duehuset sitt i Bergen.
Vi ser på et sort-hvitt foto av søskenflokken med
rufsete tøy, da moren var opptatt av at barna skulle
få leke fritt. Her er mor Eli Sparre Smith, med kort
hår og bukser, en moderne kvinne, som skulle ha
mye å si for Sparres liv og valg. Og her er hans bror
Waldemar, som ble pianist, søsteren Fernanda som
ble danser og yngste søsteren Sunniva som også
ble maler og grafiker.
Victor Sparre | 9

05. MALEREN fra 1942 viser
et tidlig selvportrett inspirert av kunstnere som van
Gogh og Matisse i farge- og
flate behandlingen og penselføringen, så vel som Revold-skolen her i Norge.

fra Bergen til Oslo

v

ictor Sparre ble født på Lysaker i Oslo, men
allerede da han var to år flyttet familien til Bergen
fordi hans far Victor Alf Smith (1887-1937) fikk
stillingen som biblioteksjef ved Bergen offentlige
Bibliotek. Sparres far ble snart en entusiastisk Bergenspatriot med en stor omgangskrets og en aktiv
samfunnsdebattant. Sparres mor, Eli Sparre Smith
(1886-1966), var en kreativ og kunstnerisk kvinne. Hun var en dyktig maler, men tok utdanning
ved SHKS til siselør, en som hamrer ut kobber og
metall til brosjer og store taklamper.
Det var Eli som kjøpte de første malesakene til
Victor da han var 14 år, og som fikk ham inn på
kveldsundervisning på SHKS under August Eiebakke, selv om det egentlig var fullt. På dagtid fullførte
han middelskolen. Allerede i 1938 gjennomførte
han opptaksprøvene og kom inn på Statens Kunstakademi med Axel Revold som lærer. Familien hadde dårlig økonomi, og søsknene støttet hverandre:
inntektene fra Waldemars debutkonsert gikk til å

skaffe Victor en malekasse. Victor med sin suksessfulle debututstilling finansierte Fernandas dansestudier i England.
Sparre var skoletrett og nærmest arbeidssky, men
visste at han likevel ville nå lenger enn de som pugget, skriver Tore Stubberud i sin bok om Sparre. De
første tegningene hans var preget av flammende
groteskerier og var drømmeaktige, men de ble låst
ned i en kiste som visst nok gikk i vranglås.
Sparres far ble syk med depresjon og en hjerneblødning i Bergen, og hele familien flyttet tilbake til
Oslo for at han skulle få behandling der. I løpet av
kort tid døde faren da Victor var17 år, og familien
ble boende i Oslo. Deres mor hadde alltid søkt en
mening med livet og den rette vei til Gud. En tid
gikk hun inn i sufibevegelsen, en retning innen Islam som ofte blir kalt for mystisisme. Men hun falt
ikke til ro med det, og letingen fortsatte.
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06. MOR LESER
BIBELEN fra 1942.

Boken = Bibelen, tro & tvil, sannheten?
Bordet = Nattverd eller familiemåltidet?

MRA og kunsten side om side

i

1936 kom Frank Buchmans bevegelse Moralsk
Opprustning (MRA) til Norge, og Sparres mor tok
med sine tre barn til Hokksund og et tre-dagers
husmøte med Viggo Ullmann (Liv Ullmanns far).
Der ga Victor og moren sitt liv til Gud, og Eli var
dedikert til MRA til det siste. MRA vektla de fire
absolutter: absolutt ærlighet, absolutt renhet, absolutt uselviskhet og absolutt kjærlighet. Man skulle
dele synder og ideer med hverandre i gruppen.
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Sparre visste tidlig at han skulle male. I et gammelt
avisklipp ser vi Victor og broren Waldemar der de
blir intervjuet fra deres loftsleilighet i Stensgaten.
Her levde de som kunstnerbohemer, og loftet ble
et viktig samlingssted for venner og familie før og
under krigen.
Sparre debuterte i Kunstnerforbundet i 1942. Flere
bilder ble solgt, og han fikk gode omtaler hvor det

07. FIRE ROM fra 1969 viser til de mange og tvetydige scenene i Sparres kunst.

sto at maleriene var drømmende, surrealistiske, religiøse, konfliktfylte, psykologiske, brutt opp i flater og ulike perspektiver, inspirert av Cezanne så
vel som van Gogh, Grünewald, Munch og Kai Fjell.
Han arbeidet som assistent under Axel Revold med
å male freskene i Oslo Rådhus og han vant konkurransen om å dekorere inngangspartiet til Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole mens han var
student der.

I ungdommen var Sparre humanist og militærnekter, men da krigen kom til Norge meldte han seg til
tjeneste i saniteten. På båten med Røde-kors merket påmalt ble de bombet av tysk fly like ved Ålesund. Kapteinen døde ved siden av ham, men flere
fikk reddet seg i land. Sparre kjente ikke selv at
han var såret, men fire jernsplinter hadde gått rett
inn i skulder og rygg. De ble sittende i kroppen, og
denne hendelsen preget ham hele livet. 
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Venstre: 08. KORSFESTELSE, DØD, OPPSTANDELSE.
«Tvilens trilogi» fra 1968
viser et triptykon og et av
Sparres religiøse motiver,
men som også handler om
eksistensialismen.

Hvor kommer vi fra?
Hvor er vi nå?
		
Hvor går vi hen?

09. DØDEN SLÅR PÅ TROMMER fra 1979. Vi kan undres hvilken historie de voksne ser på, hvilke skjeletter som
gjemmes i skapet. Barnet går ofte igjen i Sparres kunst, som den som ser sannheten, et symbol for håpet og fremtiden, der det dukker frem fra en dørkant (i maleriene «Den håpefulle» og «Glasnost» fra 1985 og 1986), eller opp
fra en bordkant som en observatør til de voksnes verden, løsninger og skuespill («Barnet og boken», 1984). Å bruke
barnet slik er et grep mange kunstnere har benyttet enten i altertavler eller opp gjennom i kunsthistorien.
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kirkekunstneren
blir født

Sparre hadde valgt å tro på Gud selv om han hele
livet sa han tvilte, og så på seg selv som agnostiker.
Sammen med sine kunstnervenner spant samtalen
ofte rundt de store spørsmål i livet, tro og liv og
kunstens deltakelse i samfunnet. Men Sparre falt
ofte mellom to stoler: For mange i MRA var han for
drømmende og for kunstnerisk. Av hans samtidige kunstnere, som oftest tilhørte radikale venstre
kretser, ble MRA sett på med et nokså skulende
blikk. Det kan ikke stikkes under en stol at Sparres
dedikasjon til MRA, hans kristne tro og høyre-vridning politisk, ga ham motstand som kunstner.

i

I 1950 la han penslene til side og reiste jorden
rundt sammen med likesinnede fra MRA som ønsket å bidra med noe oppbyggende til verden. Etter to år «on the road» i Sør-Amerika, Japan, Asia
og India i 1952, innså Sparre at han bedre kunne
gi et bidrag gjennom kunsten, han reiste hjem og
tok fatt på sin kunstneriske gjerning igjen. Da hans
samtidige kunstnerkollegaer ble mer og mer abstrakte i sin kunst, holdt Sparre fast ved sitt eget
særegne uttrykk i naivistisk figurativ stil. Han har
selv skrevet: «Noen lager mange bilder, men vet
ikke hvorfor de gjør det. Andre får ikke til å skape,
fordi de er så opptatt med å lete etter en ny og
merkelig form. En tredje har så meget han skulle
sagt, at han ikke er kritisk nok i måten han sier det
på.» Man skulle male med hode, hjerte og kroppen
– sanne bilder. Sparre hadde sett lidelsen i verden
og gjort seg livsviktige erfaringer på sin reise. Han
debuterte på «ny» i 1954 i Kunstnerforbundet med
sine enda sterkere, nærmest sosialrealistiske motiver. Han hadde urimelige krav til seg selv og brant
maleriene etter utstillingens siste dag. Sparre følte
en forpliktelse for å løfte fram stemmer som ble
undertrykt i samtiden. Han kunne ikke holde munn
når han så at andre ble behandlet urettferdig eller misforstått. Om det så gjaldt sultestreik eller å
holde tale på tysk for store folkemengder uten å
kunne snakke språket, så var han uten sperrer. Så
lenge han talte for frihet og menneskerettigheter,
var han fryktløs.

Honoraret i Stavanger gjorde det også mulig å
endre livssituasjonen: Han kunne fri til sin Aase
Marie. Sunniva forteller «kjærlighetshistorien» og
sin mors historie: - Mor kom fra enkle kår i NordNorge. De var 11 søsken. Den eldste søsterens
mann hadde deltatt på en sabotasje, og måtte
skjules. Mor ble med som alibi, og for å passe
niesen og nevøene, da søsteren og svogeren flyktet
sørover og lå i dekning på Nesøya. Hun hadde hørt
om familien Smith og deres samhold. En dag møtte
hun far tilfeldigvis på gaten, og han spurte om hun
ville sitte modell for ham. Da han presenterte seg,
nektet hun å tro at dette virkelig var Victor Smith. I
hennes bilde hadde hun sett for seg en verdensvant,
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1955 vant Sparre konkurransen om å dekorere østveggen i Stavanger Domkirke, og reiste til
Spania og Frankrike for å lære glasskunst-faget.
Han kalte dette «sin livsoppgave», der motivene og
fargene var svært like de man finner i eldre katedraler, med assosiasjoner til norsk rosemalekunst.
Verket bestod av 10 000 glassbiter. Hver form ble
tegnet inn på en kartong i størrelsen 1:1 — og farget. Deretter ble de overført til sjablonger og lagt
over glassbiter som igjen ble skåret ut, påmalt
motiver og brent minst to ganger. Tilslutt ble alle
bitene føyd sammen med bly imellom. I de mange
kirkearbeidene han laget etter dette benyttet han
«La Dalle» teknikk, som gir et mer moderne preg,
der 2-3 cm tykke glass blir hugget til og støpt med
betong og armeringsjern. «Det som lykkes er en
gave fra Gud, det som mislykkes er meg selv», sa
Sparre i et intervju.

10. LIVETS TRE - JELØYA KIRKE (1975) regnes som et av Sparres hovedverk innen kirkekunst, sammen med utsmykningen i Ishavskatedralen (1972). Foto: Jeløy kirke.
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galant, høy mann. Hun satt likevel modell, og far
hadde nesten ikke klart å tegne en strek! De ble
uimotståelig forelsket, men Victor var 12 år eldre
og uten penger, så de brøt med hverandre og dro til
hvert sitt kontinent. Aase Marie til USA og Victor til
India. Etter tre år tok de opp igjen kontakten, og da
han vant konkurransen i Stavanger kunne han fri
til henne. De la ut på sin bryllupsreise i en liten 2CV
nedover i Europa, deretter kjøpte de sommerhuset
på Landøya og bygget vårt barndomshjem.
Glasskunsten til Sparre skulle etter hvert smykke
25 kirker i Norge samt Immanuelkirken i Tel Aviv,
og han regnes som vår mest produktive kirkekunstnere. Han samarbeidet med G.A. Larsens glassverk-

sted i Oslo om den tekniske biten, men han hugget
alltid glasset selv. I 1969 vant Sparre oppdraget til
Ishavskatedralen i Tromsø, som er et av de største
glassmaleriene i Europa med en høyde på 23 meter og 145 kvm. Sparre ble tildelt fri benyttelse av
det store Rådhusatelieret i Oslo for å få nok plass
under arbeidet med det enorme verket. Motivet viser Jesu gjenkomst, med Guds hånd som sender sin
sønn og stråler av lyskraft. To mennesker strekker
seg mot lyset: Adam og Eva. Bak ser vi universet
med solen, måner og stjerner, På den ene siden er
det hammer, nagler og terning, som viser til korsfestelsen. På den andre siden er det piggtråd og hodeskaller som viser de menneskelige lidelsene. En
klokke nærmer seg slaget tolv: Jesu tilbakekomst.

12. PIETA I SLAKTERBUTIKKEN fra 1968 er Sparres tolkning av vår tids råskap og brutalitet.

11. KRISTU GJENKOMST
- ISHAVSKATEDRALEN
Foto: Tromsdalen kirke.
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Duken = Veronikas svetteduk (svededuk) eller
						duken vi forener måltidet med?
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mot øst...

i

1972 reiste Sparre til Moskva, og kom hjem
med et sterkt inntrykk fra samtaler med dissidentene i Sovjet. Victor Sparre skulle fra nå av bruke
sin idealisme og engasjement i kampen mot kommunismens undertrykkelse av menneskerettigheter og ytringsfrihet. Sparre mente at individer som
er ofre for totalitære regimers voldsbruk, er Kristi
stedfortredere på jorden. Blant hans mest kjente
aksjoner var en internasjonal sultestreik for å redde den sovjetiske dissidenten og fredsprisvinneren
Andrej Sakharov, som ble forvist til Gorkij i 1980,
men politisk rehabilitert av Mikhail Gorbatsjov i
1986. Sparre kjempet også for Solzjenitsyn, fangen
som gjorde verden oppmerksom på Stalins slaveog konsentrasjonsleire (GULag) gjennom sine verdensberømte bøker En dag i Ivan Denisovitsj’ liv og
Gulag-arkipelet.
Fra 1979 til 1986 virket Sparre også som lektor
ved SHKS, og han ble utnevnt til ridder av 1. klasse
av St. Olavs Orden i 2003. På 1970- og 1980-tallet
gikk det nesten ikke en uke uten at Sparre deltok i
debatter eller hadde innlegg i avisen. Han reiste til
Sovjetunionen med lommene fulle av ulovlige miniatyrbibler på russisk som han delte ut til kristne.
Helt frem til murens fall i 1989 var Sparres bilder
preget av politiske og religiøse motiver. Kampen
mot kommunismen så han som en fortsettelse på
kampen mot nasjonalismen. I bilder som «Slakterbutikken» fra 1967/68 ser vi et klede på en benk,
og slakterkroker bak, med referanser til ofringen
av Jesus så vel som menneskene. «Russland våkner» fra 1973, er kanskje hans mest kjente politiske bilde med et tydelig litterært budskap. Her ser vi
en gruppe på Sakharovs kjøkken, leirfangen, Guds
øye og Guds hånd som prøver å forene det gode
med det onde. Vi ser Moder Russland, en ortodoks
kirke og de undertrykte.
13. RUSSLAND VÅKNER fra 1974, inntrykk fra hans møter med opposisjonelle i Sovjetunionen.
20 | Bærum Kunstforening
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Da Sparre ble spurt hvorfor han engasjerte seg
i kampen om Sovjet, svarte han: «Det er fra dem
som har lidd mest vi venter en gjenfødelse av troen». Mange kunstnere var politiske på den tiden,
som GRAS-gruppa med Per Kleiva, men de fleste
kjempet mot Vietnamkrigen. Sparre stod ganske

alene på barrikadene her i Norge, og ble kraftig
kritisert og motarbeidet. Men i 1989 falt muren.
Den kalde krigen var over. Sparre kunne nå rette
sin kunst inn mot nye temaer, som resulterte i håpefulle og vakre motiver.

den eldre Sparre

-F

ars adspredelse gjennom alle år var hagearbeid, forteller Sunniva: - På tomten på Landøya
forsøkte han å skape en frodig blomstrende hage,
etter inspirasjon fra de franske impresjonistenes
vakre hager.
Hagen, stranden og utsikten fra tomten på Landøya
var stadig tilbakevendende motiver i hans landskapsmalerier fra 1990-tallet og etter 2000, med
en aldrende, filosofisk mann på en eng. Det hvite
huset som viser seg i mange av landskapsbildene
er det familien kalte spøkelseshuset, et ubebodd,
myteomspunnet hus i skogen.
Sparre mente at bildene skulle tale for seg selv.
Men en kvinnefigur dukker også opp i mange av
bildene. Sparre levde omgitt av fire kvinner, sin

kone og tre døtre, og mente at det måtte være fordi
han skulle lære å forstå kvinnen. Noen ganger fikk
han en fiks ide om å ha modell, men som regel malte han uten noe å se etter, kun fra en ide han hadde
tegnet ned på en serviett eller et ark. Han jobbet
nesten alltid med et bilde av gangen, selv om han
ofte tok opp igjen motiver i ulike varianter.
De siste årene av sitt liv bodde han på et pleiehjem
i Asker. Utrolig nok kom det aldri et negativt ord
fra ham om å tilbringe den siste tiden sin der uten
å kunne male på sitt atelier eller rusle i sin kjære
hage på Landøya. Hver morgen startet han dagen
med sangen «Oh, What a Beautiful Morning» fra
musicalen Oklahoma. Han døde Palmesøndag i
2008.

Blomsten = det forgjengelige, døden
							 eller skjønnheten?
14. OPPHØYET KVINNE
viser til Sparres streben etter
å forstå kvinnen hele livet,
men også hans kjærlighet til
sin familie med hustru, tre
døtre, to søstre og mor.
22 | Bærum Kunstforening

Victor Sparre | 23

15. CHAT NOIR (Coverbilde)
fra 1984, er en oppsummering av alle Sparres rom og
elementer. Her er scenen og publikumet som venter,
tidsforløpet og perspektivet som stadig endres, svededuken han jobbet med (eller likklede?), den aldrende
mannen, kvinnen som skal ikle seg sin skjønnhet eller
maske, katten som skyter rygg mot oss og viser at noe
ikke er som det stemmer, instrumentet som representerer kunsten og det ordløse språket, lyset som brenner (den hellige ånd?), boken, flasken og vinglasset
(nattverd?) og bordet som et alter. En krumbøyd mann
uten ansikt trekker sakte det røde sceneteppet til side
og avslører et publikum med utviskete ansikter langt bak
i billedrommet.

KUNSTENS INNHOLD

menneskets drama
Det menneskelige dramaet. Et tema som har blitt formidlet gjennom utallige kunstneres
øyne opp gjennom historien enten med penn, pensel eller noter. Victor Sparres kunst handler om det å være menneske.

t

roen og tvilen har gått igjen i Sparres kunst.
Selv sa han at troen var representert i sine mer enn
25 kirkeutsmykninger. Tvilen hørte lerretene til.
Men alt i alt handler det om rom i Sparres kunst.
Scener for spørsmål og kritikk. Rom for tro, rom
for tvil. Rom for mennesket i møte med spørsmålene. Rom for ensomheten og grublingen vi aldri
kommer i mål med. Rom for oss selv, rom for oss
i møte med andre. Menneskets rom i naturen og
våre trange fremmedgjorte rom i byen. Rom for
sannhet.
Sparres kunst handler altså om essensen: Våre indre konflikter, relasjoner i den nærmeste kretsen,
sosiale spørsmålene og hvem du er i samfunnet. Og
til slutt: vår plass i uendeligheten i naturen. Sparre
beveger seg fra det indre i form av atelier-rommet
eller en stue, sjelen - til det ytre rommet som byen,
naturen og evigheten.

24 | Bærum Kunstforening

Bærum Kunstforening ønsket å legge vekt på musikeren i Sparres kunst, enten felespilleren eller
cellisten. Men denne musikeren er bare et symbol
for noe helt annet: enkeltmennesket på scenen. For
hvor er denne scenen? Det handler om noe helt
annet enn å fremføre musikk i Sparres bilder. Bildene hans er jo dessuten stille! Vi befinner oss på
et tidspunkt før sceneteppet skal opp eller etter at
konserten er ferdig eller ordene sagt. Det handler
om å stå naken foran de andre. Å bli dømt av andre. For hvem eier sannheten? Publikum og flertallet - eller enkeltskjebnen som besitter talentet?
Gud eller dommeren? Hvem dømmer deg hardest:
deg selv eller de i salen? Slik blir musikeren, klovnen eller kunstneren i Sparres bilder et symbol på
deg og meg. Alle står vi på en scene (skal vi tro
Shakespeare), i distanse fra de andre. For også det
hjemmekoselige rommet blir en scene.

16. KLOVNER FØR OPPTREDEN er fra 1992, og et motiv som går igjen i ulike varianter, med titler som «Før forestillingen».
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Sparres bilder ser naive ut, fargerike og lekne. Men
det er en ensomhet der og et alvor som går hånd
i hånd med livet. Selv om hvert bilde føles som et
svar på noe, er det vanskelig å finne spørsmålet
bak. Sparres mennesker er nesten alltid alene, selv
i rom med mange andre. Sparre bruker da fargen
bevisst for å avgrense og skille figurene fra hverandre, selv om de er malt på samme flate. Det er
oss de ser på, ikke hverandre.
Hengte dyreskrotter, som minner om Francis Bacons berømte blodige hodeløse skrotter, går igjen
i mange av de tidlige bildene til Sparre, som også
kan minne om en Jesus på korset. I disse tidlige bildene, i en mer grå-brun palett, finner vi skjeletter
i skapet eller skjeletter som har inntatt en scene i
stuen. Menneskene ser nærmest sløvt på det som
foregår, eller på gjenklangen av det som engang
har foregått. Er vi alle likegyldige til sannheten og
det som har skjedd? Hva skjuler seg i familien?
En apefamilie holder omring et menneskebarn –
aner vi den troendes tvil i forhold til Skapelsesberetningen eller Darwinismen? En mannsskikkelse
med en lysende aura, som en glorie, blander seg
i scenene, men samtidig avskilt fra de andre. En
moderne Messias? Hvem har rett til å pårope seg
å være Guds sønn? Kunne det skjedd i vår «moderne» tid? Og igjen: Hvem eier sannheten? Forklaringen? Hvem kan dømme?
I enkelte bilder møter vi helt ansiktsløse mennesker. Sparre har fanget den samme stemningen som
Edvard Munchs kjente bilde av Karl Johan med en
horde truende mennesker som kommer imot oss
med tomme blikk. En fremmedgjøring. Referansene til Munch dukker opp flere steder. Mannen ved
sengen og klokken. Menneskene rundt en seng.
Som hos Munch er lagene og observasjonene til
Sparre så mange – og subtile. Det lille barnet i døren eller ved bordet. Mannen med hodet i hendene.
Maleren som foreviger det hele.
17. FELESPILLEREN fra 1982 viser også lyspæren som
går igjen i Sparres kunst, dette ensomme lyset i mørket.
Flere bilder på 1980-tallet har også tittelen «Lysmaleren».
26 | Bærum Kunstforening
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Akkurat som den nederlandske maleren Johannes
Vermeer (1632-1675) malte dagligdagse scener,
som en kvinne som heller melk, slik at de fremstod sakrale, slik får også de hjemlige rommene til
Sparre en opphøyet status. Det er her, i atelieret,
eller i en stua, spørsmålene kommer opp i dagen.
Rommene til Sparre er fargerike i friske og varme
rødtoner og dype mellomblå lag, men vil vi være
der inne? Er det trangt og klaustrofobisk? Vil du
stå på den scenen? Sitte ved bordet med blå duk,
sett i et fugleperspektiv? Det er vakkert å se på,
og Sparre lokker oss inn med deilig farger, vakre
tekstiler, elegante møbler, harmoniske former, naiv
strek og nydelige malt gjenstander, men til syvende
sist blir vi sittende igjen med en ubehagelig smak
i munnen. Det syder noe under overflaten. Eller er
det bare vakkert? Svar du, om du kan.
Van Eyck og renessansemalerne i Flandern på

15-1600-tallet fylte bildene sine med symboler og
objekter de fleste forstod meningen til: et smykke,
et speil, en seng, en katt og tøfler – alle hadde en
bestemt ikonografisk forklaring. Malerne ga personen som var Judas i bilder av nattverden en pung
med sølvmynter, så vi alle kunne vite hvem som
var hvem. Jomfru Maria-figuren fikk en lilje. Victor
Sparre gjør akkurat det samme i sine bilder. Han
gir oss konkrete objekter som han gjentar og gjentar. Men kanskje er det ikke så konkret? For er det
en bibel eller en bok på bordet? Er det tente stearinlyset der helt tilfeldig, eller representerer det
noe annet – som den hellige ånd? Og hva med den
rene, nakne kvinnen? Sengen, klokken og blomstene? Klokken og blomstene er klassiske påminnelser om at livet er kort, tiden tikker fort, livet skal
snart ende. Skjønnheten forfaller, blomstene dør
og klokken kan stoppe. Men de er også naturlige
elementer i interiøret. 

Lyset/lyspæren = Guds lys, eller det gode i mørke?

18. DET RØDE ROMMET
fra 2002 er et av Sparres
siste bilder, der den vakre
koloritten hans kommer helt
frem.
28 | Bærum Kunstforening
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20. EREMITTEN Denne blomsterkledde lille åsen fra Sparres hage på Landøya, går ofte igjen i hans senere motiver, som i maleriet «Eremitten» fra 1994 og lignende motiver som «På haugen» fra 1985 og «Filosofen» fra 1981.
Venstre: 19. PORTRETT AV MÅNEN, 1984.
30 | Bærum Kunstforening
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21. FØR SOLNEDGANG fra 2003 gir et innblikk i landskapsmaleren Sparre på sine eldre dager, der det vakre var
i fokus. Utsikten går igjen i titler som «Spansk kveld» fra 1999 og «Flyktninger» fra 1996 på den samme stranden.

Beveger vi oss ut av rommene, ut av scenen og
ut i Sparres natur, er det også såre vakkert. Likevel er pekefingeren rett under det nederste malingsstrøket: Husk på at du er en maur i det store
systemet. Slik nasjonalromantikerne som IC Dahl
og Caspar David Friedrich visste den lille mannen
mot den sublime, storslagne og dramatiske naturen, gir Sparre oss også denne beskjeden, men med
mindre utropstegn. Som landskapsmaler har han
også tatt med seg tradisjonen fra symbolmalerne
som Harald Solberg, og blandet inn inspirasjon fra
de såkalte Fleksum-malerne på begynnelsen av
1900-tallet, der det ble sagt at alle de norske ma32 | Bærum Kunstforening

lerne malte den blå timen. Melankolien. Skjønnheten. Forgjengeligheten.
Hvis vi til slutt beveger oss til et det siste av Sparres rom, byen, kommer denne følelsen av distanse
tilbake. Mennesket alene i det store samfunnet, i
det store systemet. Friheten må tilkjempes. Byen er
ruvende og upersonlig, mens menneskene er i små
grupper. Et paradis vitner om noe som har skjedd,
barn som har lekt. Eller er det ironisk? Et paradis i
byen? Hvor er paradiset egentlig? Hvilken religion
har den rette forklaringen på paradiset? Og hvem
kommer egentlig dit?

22. DEN GÅTEFULLE BYEN viser et annet rom i Sparres verden. Byen rommer kultur, religion og en scene for samfunnet, der friheten og ytringsfriheten er viktige stikkord. Byen er inspirert av en landsby der han og familien hadde
sitt faste feriested i mange år, men det er samtidig en fiktiv by, malt etter hukommelsen.
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23. KLOVN LØFTER BUEN er et sårt maleri. Hvem er denne klovnen?
Høyre: 24. AVSKJEDSKONSERTEN
Sparres hyllest til scenekunstnerne som har arbeidet hardt et langt liv med øyeblikkets
kunst. Motivet gjentas også under «Siste applaus». Når er siste konsert? Når går teppet
ned? Hvem er de to i salen?

Kolorist, naivist, symbolist. Landskapsmaler, stillebensmaler, religiøs maler og surrealist. Sparre er
en sukkertøyboks for en kunsthistoriker. I hans
verk males de fleste retninger og ismer opp. Han
representerer landskapet, stillebens og interiørgenren. Blåfargen og stemningen kaster en linje
tilbake til Harald Solberg og stemningsmaleriet på
begynnelsen av 1900-tallet. Fleksum-malernes blå
34 | Bærum Kunstforening

malerier. Her er Ludvig Karstens stilleben, Picassos
brytning av rommet og flaten, Cezannes lek med
perspektivet, den norske fargen fra rosemaleriet,
impresjonistens penselstrøk og tolkning av bakgrunnen og atmosfæren, Kai Fjells kvinnefigur og
Munchs ensomhet og melankoli. Victor Sparre satte alle inspirasjonsbitene sammen til sin helt egen
unike stil, sitt eget uttrykk.

Victor Sparre
DE ULIKE ROM
Victor Sparre (1919 — 2008) er en av våre fremste
kunstnere, som har etterlatt seg flere hundre
malerier, nærmere 60 grafiske motiver og 25
kirkeutsmykninger. Denne utstillingen er en retrospektiv utstilling som starter med et av hans første
malerier fra 1938 til de siste betraktningene han
ga oss like før han døde. Bærum Kunstforening, i
samarbeid med kurator Mette Dybwad Torstensen,
ønsker å belyse de mange scenene Sparres motiver
og fortellinger befant seg på: fra det innerste
rommet og nære interiøret, til samfunnsscenen og
politiske kamper, til naturen, til kirkerommet og til
scenen, der vi alle dømmes.
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