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ARNE VINJE GUNNERUD: URBUS
25. mai - 7. juli 2019

Utstillingen viser 22 verk fra Gunneruds over 50 år lange karriere, fordelt med 2 store skulpturer i parken 
og 20 mindre skulpturer inne. Utvalget er gjort med tanke på den store variasjonen og det frie, kraftfulle 
uttrykket i Gunneruds kunstnerskap.

Selv med en klassisk kunstutdannelse under Per Palle Storm på Kunstakademiet i Oslo, valgte Gunnerud 
tidlig å gå sin egen vei. En studietur til Hellas tidlig på 60-tallet ble en bekreftelse for ham på at det 
klassiske formspråket ikke var hans uttrykk. Han fant sin kunstneriske identitet i det nordiske røffe 
og uttrykksfulle. Midt på 60-tallet reiste han til Afrika og ble inspirert av kraften og vitaliteten han 
møtte der. Dette gjorde at han også følte et slektskap med afrikansk kultur. Gunnerud kunne finne på 
å gi antikkens fortellinger et uttrykk som brøt med det klassiske ideal. Når han jobbet med norrøne 
temaer i sine skulpturer, brøt han også med de rådende klassiske fremstillingsformer ved å trekke inn 
formelementer fra jernalderen. Hans inspirasjonskilder var mange, men hadde det fellestrekk at han 
opplevde dem som universelle og umiddelbare. Det kunne være mytologi, helleristninger, tradisjonell 
kinesisk skulptur og kalligrafi, havet, eller afrikansk kulturhistorie. I tillegg hadde han sterke forbilder i 
kunstnere som for eksempel Dagfinn Werenskiold, Bror Hjorth og Marino Marini.

Etter debuten på Høstutstillingen i 1953 kunne Gunnerud, med stadige stipender og salg av skulptur, 
jobbe seg fram mot sin første separatustilling i Kunsterforbundet i 1965. Perioden fra 1954-65 var preget 
av reiser, impulser og utforskning. I utstillingen i Kunstnerforbundet ble han berømmet for sitt humør, 
sin kraft, frodighet og fantasi og den markerte oppstarten til en stor og hektisk karriere med utstillinger 
og stadige oppdrag. Å flytte vekk fra Oslo til henholdsvis Bergen i 1969 og til Røed, Arendal i 1973 ble 
sett på som dristig og usikkert i samtidens kunstmiljø, men Gunneruds karriere fortsatte å blomstre. 
70- og 80-tallet ble de mest hektiske i hans kunstneriske karriere. Gode inntekter fra store oppdrag, 
som for eksempel Metropolis ved Universitetet i Bergen (1974) og Christian IV på torget i Kristiansand 
(1981) gav ham økonomisk frihet til å jobbe frem nye skulpturer. Jevnlige utstillinger var kilde til nye 
oppdrag og inntekter gjennom salg.

Arne Vinje Gunnerud ble godt mottatt i sin samtid. Hans unike stil, fantasi, vitalitet og humør ble ofte 
fremhevet som et friskt pust blant samtidens skulptur. Hans hovedmaterialer var tre, bronse og stein 
og mytologien hans sterkeste inspirasjonskilde. Formen alene var ikke nok for å formidle et budskap. 
Overflatestruktur, ornamentikk, farger, kontraster og lysspill var for ham vel så viktig som form. Hans 
frie forhold til den klassiske kanon ledet ham inn i eksperimenter som var uvanlige i hans samtid. Han 
kunne finne på å male bronsen i klare farger, eller bruke meisel for å oppnå kontraster og liv. Noen 
ganger lot han bronsen være slik den kom ut av ovnen eller kastet sagmugg og spon på modellen før 
den gikk i støpen. Ved sine mange opphold ved CUBRO-støperiet i Milano valgte han ofte å modellere 
skulpturer direkte i voks. Slik ble skulpturene mer direkte og ekspressive og kunne til og med ha spor av 
fingeravtrykk. Arne Vinje Gunnerud hadde en lang og aktiv karriere etter sin debut som 23-åring. Hans 
mange, varierte og uttrykksfulle skulpturer vitner om et av de mest fritenkende og vitale kunstnerskap 
i Norsk kunsthistorie.

Arne Vinje Gunnerud (1930-2007) var utdannet ved henholdsvis  Statens håndverks- og kunstindustriskole 
og Kunstakademiet i Oslo. Han ble utstilt bredt i sin samtid. Han har hatt store separatutstillinger på 
blant annet Bomuldsfabrikken kunsthall (2001), Kunstnerforbundet (1965, 73, 77, 80 og 91) og som 
festspillutstiller i Bergen (1978). Gunnerud har vært vist ved en rekke internasjonale utstillinger som 
blant annet Biennale de Paris (1963), Bienal de Sao Paulo (1969) og Skulpturbiennale, Antwerpen (1979). 
Han har over 100 utsmykkinger bak seg og er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Oslo kommune og Norsk 
kulturråd.

Verkene i utstillingen er lånt fra KUBEN: Aust-Agder museum og arkiv og fra privat eie. 


