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Nå kan Oslo-folk bli kjent med:

Veiviseren fra Karasjok

En karasjoking er blant dem som skal snakke om en annen karasjoking under et meget interessant
fagseminar i Oslo denne måneden. 

Publisert: 10.11.2022 kl 06:00

Fagseminaret, som �nner sted denne måneden, skal handle om Iver Jåks´ praksiser og virke. En av de som skal

formidle på seminaret er Petter-Iŋggá Gunvor/Gunvor Guttorm. Hun er født i Kárášjohka/Karasjok, på norsk side

av Sápmi. Hun skal tale om Iver Jåks sine tanker som duojár.

Ságat

En av dem som skal fortelle om Iver Jåks er Petter-Iŋggá Gunvor/Gunvor Guttorm. Foto: Elin Wersland

Elin Margrethe Wersland 
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Guttorm bor i Jåhkåmåhkke, på svensk side av Sápmi. Hun fullførte sin ph.d.-grad i duodji på UiT Norges arktiske

universitet i 2003. For tiden er Guttorm professor i duodji på Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, i

Guovdageaidnu/Kautokeino.

Iver Jåks var fra Kárášjohka (Karasjok), der han bodde mesteparten av livet. Foto: Inger og Iver Jåks stiftelse
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– Siden 1990-tallet har hun tålmodig kjempet for duodjiutdanning på høyere nivå, grunnlagt på samiske

verdensanskuelse, �loso� og språk. Sammen med kollegaer har hun bygget opp et BA- og et MA-program i duodji, som de

eneste av sitt slag i Sápmi. Guttorm har også i en periode vært rektor ved Samisk høgskole.

– En sjelden mulighet

Seminaret �nner sted på Trekanten kulturscene i Oslo, og Hanne Hammer Stien og Kristoffer Dolmen skal lede

seminaret. Hammer Stien og Dolmen har også kuratert utstillingen «Materialfølelse og virkekraft med Iver Jåks», som

også vises i Oslo om dagen.

I tillegg til Gunvor Guttorms foredrag om Iver Jåks’ tanker som duojár, skal Irene Snarby snakke om

runebommehammeren: Stedsspesi�kk kunst ute av kurs.
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Det er �ere som bidrar på seminaret, blant andre Elle Gaup skal snakket om Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv:

Bakgrunn, prosessen og hvorfor tilbakeføre. Niillas Helander skal fortelle om abstraksjon som repetisjon – om samisk

estetikk.

– Dette er en sjelden mulighet til å møte alle disse folkene samlet under et tak med Jåks for øyes, sier Hammer Stien til

Ságat.

Irene Snarby skal snakke om runebommehammeren: Stedsspesi�kk kunst ute av kurs. Foto: Elin Wersland
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Tegninger

Om Iver Jåks-seminaret generelt står det skrevet at tegning var en viktig del av den kunstneriske praksisen til den

samiske kunstneren Ánddir Ivvár Ivvár (1932 – 2007), Iver Jåks.

For et bredt publikum er han først og fremst kjent for sin gra�kk, skulpturer og installasjoner, men et informert, og

kanskje først og fremst samisk publikum, vet at duodji sto sentralt i virket til Jåks. Vidt kan duodji de�neres som

allskapende aktivitet, også immaterielle praksiser.

– Duodji er et sentralt motiv i det omfattende tegnemateriale Jåks etterlatte seg. Blant annet omfatter materialet

dokumentasjon av duodji hentet fra museumssamlinger, dokumentasjon av duodji hentet fra forskjellige områder av

Sápmi og skisser til egne arbeider.

De etterlatte tegningene viser samtidig bredden i Jåks sitt arbeid.

– Veiviseren

– Jåks var en forkjemper for samisk kultur, derav tilnavnet ofelaš eller veiviseren, og bidro på mange ulike områder

innenfor det samiske og det norske samfunnet, fra skoleverk til organisasjonsliv og museumsarbeid. Jåks illustrerte en

rekke bøker, formga utstillinger og i forbindelse med offentlige oppdrag laget han tegninger som kan minne om ingeniør –

så vel som arkitekttegninger, står det i meldingen.

Parallelt med at Jåks tegnet, skrev han utallige tekster der han redegjorde for forhold som gjaldt samisk kultur og

samfunnsliv.

Jåks arbeidet med duodji, tegning, gra�kk, maleri, relieff, skulptur, kunsthåndverk og design. Foto: Inger og Iver Jåks stiftelse
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– Ønsket om å bidra til egen og andres kunnskapsutvikling, både i større og mindre skala, fremstår hele tiden som en

grunnleggende målsetting for Jåks. I hans sammensatte og ekspansive praksis var tegning en av metodene som ble

anvendte for å skape og formidle kunnskap. I seminaret tar vi sikte på å belyse denne kunnskapen ved å se nærmere på

Jåks sine ulike praksiser og virke, hele tiden med en bevissthet om tegningens sentrale posisjon.


