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Kunstneren Iver Jåks fra Karasjok:

Se tegninger som ikke er vist tidligere

Tegnerforbundet – Senter for tegnekunst presenterer utstillingen, som har hovedfokus på Jåks sine
tegninger, hvorav �ere ikke har blitt vist tidligere. 

Publisert: 15.10.2022 kl 15:39

Tegnerforbundet – Senter for tegnekunst presenterer utstillingen Materialfølelse og virkekraft med den samiske

kunstneren Ánddir Ivvár Ivvár/ Iver Jåks (1932-2007). Dette �nner sted i Oslo i oktober.

Hanne Hammer Stien har, sammen med Kristoffer Dolmen, kuratert utstillingen. Hun forteller at utstillingen er

interessant nettopp fordi den viser frem tegninger fra arkiver, som altså ikke er blitt vist tidligere.

Ságat

Tegnerforbundet – Senter for tegnekunst presenterer utstillingen Materialfølelse og virkekraft med den samiske kunstneren Ánddir
Ivvár Ivvár/ Iver Jåks (1932-2007). Bildet er av Iver Jåks, tatt av Olga Kvalheim, og tilhører Norges arktiske universitetsmuseum, UiT ©
Iver Jåks/ BONO 2022. Foto: Olga Kvalheim. UiT.

Elin Margrethe Wersland 
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– Tegningene er ikke kunst, men det har hatt ulike funksjoner, slik som skisser til andre ting. Det kan være

dokumentasjonstegninger, eller skisser til duodji. Det som stilles ut er spennende materialer som ikke er så godt kjent for

alle. Det viser bredden i Iver Jåks´ virke, både som lærer, duojár, organisasjonsmenneske og museumsmenneske, sider ved

Jåks som ikke alle kjenner til, da mange tenker på hans skulpturer og store installasjoner i den sammenheng, Jåks gjorde

veldig mye, og var veldig produktiv, sier Hammer Stien til Ságat.

Jåks arbeidet med duodji, tegning, gra�kk, maleri, relieff, skulptur, kunsthåndverk og design. Foto: Inger og Iver Jåks stiftelse

https://www.sagat.no/bilder/web/1c718722775ac.jpg?v=1665750614


17.10.2022, 16:50 Kunstneren Iver Jåks fra Karasjok: Se tegninger som ikke er vist tidligere

https://www.sagat.no/index.php?page=vis_nyhet&amp;NyhetID=34703 3/7

Hanne Hammer Stien har, sammen med Kristoffer Dolmen, kuratert utstillingen. Foto: Ellen Kathrine Bludd
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Kristoffer Dolmen har vært med på å kuratere utstillingen. Foto: Elise Embla Scheele
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Stor betydning

De tre samiske samtidskunstnerne Laila Labba (1995), Niillas Helander (1983) og Kurt Hermansen (1948) vil bidra til

utstillingen med nyproduserte verk som står i dialog med Jåks´ kunstnerskap.

– Iver Jåks er regnet som en av de mest inn�ytelsesrike kunstnerne fra Sápmi og Nord-Norge. Samisk kultur, tradisjon,

religion og �loso� er grunnpilaren i hans virke, og han har stor betydning for etterfølgende generasjoner av samiske

kunstnere frem til i dag. Jåks var en forkjemper for samisk kultur og han bidro på mange ulike områder innenfor det

samiske og det norske samfunnet, fra skoleverket til organisasjonsliv og museumsarbeid.

– Spesielt viktig var hans bidrag til det samiske samfunnet i en periode der revitaliseringen av språket og kulturen skjøt

fart. Hans kunstnerskap er derfor svært mangfoldig, og han har satt dype spor, skriver Tegnerforbundet – Senter for

tegnekunst i en pressemelding.

Videre melder de at for et bredt publikum er Iver Jåks først og fremst kjent for gra�kk, skulptur og installasjon, men

tegning var en viktig del av hans kunstneriske praksis.

– Han brukte gjennomgående tegning for å kartlegge, systematisere, tenke, forstå, sette sammen og skape. Utstillingen i

Tegnerforbundet tar utgangspunkt i at tegning er en egen erkjennelsesform, og vil vise et utvalg av Jåks´ tegninger

sammen med noen andre verk fra hans tallrike produksjon. Et sentralt motiv i det omfattende tegnematerialet Jåks

etterlatte seg, er duodji.

Det er en gjengs oppfattelse av duodji refererer generelt til tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk med bruk av

tradisjonelle materialer og teknikker. Jåks forholdt seg til en de�nisjon av duodji som viser til all skapende aktivitet. Blant

annet omfatter materialet som vises i utstillingen dokumentasjon av duodji hentet fra museumssamlinger, forskjellige

områder av Sápmi og skisser til egne arbeider. De etterlatte tegningene viser samtidig bredden i Jåks sitt arbeid.

Illustrerte barnebøker

Iver Jåks var fra Kárášjohka (Karasjok), der han bodde mesteparten av livet. Jåks arbeidet med duodji, tegning, gra�kk,

maleri, relieff, skulptur, kunsthåndverk og design. Med bakgrunn i samiske tradisjoner skapte han kunst blant annet i tre,

horn, bein og skinn.

Fra 1950-årene illustrerte Jåks også en rekke skolebøker, barnebøker, skjønnlitterære bøker, og bidro til

barneprogrammer for NRK. Han debuterte på Den nordnorske kunstutstilling i 1959, og dette innledet en karriere på

over 40 år med tallrik deltakelse i utstillinger og en mengde offentlige oppdrag.
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Ridder

Både på norsk og svensk side er Jåks representert i en rekke offentlige samlinger. I Norge er hans verk innkjøpt av de

�este viktige museene, blant annet Nasjonalmuseet, Nordnorsk kunstmuseum og Kulturrådet.

Iver Jåks var fra Kárášjohka (Karasjok), der han bodde mesteparten av livet. Foto: Inger og Iver Jåks stiftelse

https://www.sagat.no/bilder/web/317cd3e0249fc.jpg?v=1665750614
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Han mottok en rekke priser for sine kunstneriske arbeider, blant annet Norsk kulturråds ærespris, Polarsirkelfestivalens

ærespris og Nordisk sameråds ærespris. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2002.

Det blir også et fagseminar

De tre samiske samtidskunstnerne Laila Labba, Niillas Helander og Kurt Hermansen har blitt invitert inn i utstillingen for

å bidra med nyproduserte verk. De tre tilhører ulike generasjoner og har svært forskjellige kunstneriske praksiser, men

bidrar hver for seg til å utvide utstillingsrommet og skape forbindelser til Jåks på tvers av tid og sted.

Inspirert av Jåks sin gra�kk har Labba laget et vindusverk som fungerer som et prisme for utstillingen. I en performance

laget spesielt for åpningen av utstillingen går Helander i dialog med Jåks sitt tankeunivers. Hermansen på sin side har

laget lysdesign til utstillingen som er med på å etablere en samtale mellom materialet som presenteres og omgivelsene i

Tegnerforbundet.

Utstillingen inneholder verk utlånt av Inger og Iver Jåks Stiftelse, Kárášjoga gjelda/Karasjok kommune, Norges arktiske

universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet, Sámiid Vuorká-Dávvirat/De samiske samlinger, Tromsø kommune,

Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet og Gunn Harbitz.

Utstillingen er støttet av Sametinget. Det blir et fagseminar om Iver Jåks´ praksis og virke i november.


