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K

unstneren Synvis Glinn Nordin (f. 1948), fra Tromsø og bosatt på Karlsøya, er en av våre få norske samtidskunstnere i
sjangeren naivistisk realistisk kunst. Kunstnere i denne sjangeren forsøker å tolke virkeligheten umiddelbart og så ureflektert
som mulig, og kommunikasjonen foregår på det sjelelige plan. Naivistiske kunstnere søker dermed ikke et akademisk uttrykk
eller teknisk fullkommenhet, og det gjør heller ikke Nordin. Forkjærligheten til sitt opphavssted står høyt i kurs hos naivistiske
malere. Nordins stilsetting i form og farge, med en historiefortelling i hvert verk, forteller både om lokalt og globalt opphav gjennom de karikerte personene. Denne katalogen viser ti av Nordins hovedverker i tidsrommet 1993-2018. Verkene inneholder
fortellinger som i sin kompromissløse ærlighet reflekterer både indre sinnsstemninger og ytre omgivelser. Verkene til Nordin kan
derfor forstås som sjelemalerier der menneskets eksistensielle liv ligger utenpå huden til karikaturene. Uansett hvor i verden vi
kommer fra vil vi kjenne oss igjen i møte med Nordins verker.
Nordin har en stor innlevelsesevne, noe som vises tydelig i hvordan han forholder seg til alt levende, både mennesker, dyr,
stener, lys og alt vi omgir oss med. Nordin har også en sterk tilhørighet til Tromsø og Tromsøs sjel, som kunstneren selv sier.
Historien er sentral, og historien gjentar seg, selv om formen varierer. Nordin har historier å fortelle fra fortid, nåtid og fremtid.
Tidsperspektivene er vevd inn i hverandre gjennom kunstnerens universelle sjelegransking. Måten han vil fortelle historien på
er det ingen skole og akademier som kan lære han. Derfor er Synvis Glinn Nordin en autodidakt maler. «Å fange sjela i mine
malerier er det viktigste med min kunst», sier kunstneren selv.
I over 40 år har kunstneren jobbet med å skape kunst av vår historie og historier om historien. I kunsthistorisk sammenheng
fikk ikke naivistisk kunst et sterkt fotfeste i Norge. Vi finner uansett i Nordins verker slektskap til kjente kunstnere, både norsk og
utenlandske. Vi kan ane et slektskap til både Edward Munch og Van Gogh, men spesielt til Reidar Aulie og hans forkjærlighet til
Oslo by. Aulies verker, «Jernbanen» fra 1933, eller «9.april» fra 1940, som begge henger i Nasjonalmuseet, skildrer hverdagslivet i Oslo på samme måte som Nordin framstiller folkelivet i Tromsø.
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Mange av Nordins verker bringer glede og humor med seg, kombinert med alvoret. Og alvoret finner vi høy grad i verket
«Heksebrenningen» fra 2018. Måten historien om heksebrenningen i nord er fremstilt på får oss også til å tenke på den franske
maleren Francisco de Goya (1746-1828) Arbeidene til Goya sies å bære preg av sosial samvittighet, og i verket «Heksebrenningen» viser Nordin grusomme hendelser fra en mindre hyggelig periode i vår historie.
Denne kunstkatalogen viser oss noen av høydepunktene i Synvis Glinn Nordins kunstnerskap. For nærmere kunnskap om
kunstnerens verk anbefaler vi leserne å se på boken «Mitt arbeid, min verden» som kom ut i 2016. Boken tar for seg over 100
av kunstnerens verker fra hele hans kunstnerskap. Denne katalogen gir et lite utvalg med bare ti, men svært avgjørende verker
i kunstnerens kunstnerskap.

Tromsø april 2018

Tromsø, Kristin Josefine Solstad, kunstsosiolog/KsN

T

he artist Synvis Glinn Nordin (born 1948), from Tromsø, but resident on the island of Karlsøy, is one of our few Norwegian
contemporary artists in the genre of the naivistic realistic art tradition. Artists in this genre try to interpret reality instantly and as
impulsively as possible, and communication takes place on the spiritual level. Naivist artists therefore do not seek the academic
imprint or technical perfection, neither does Nordin. The love of their origin is regarded highly by these painters, and also by
Nordin. Nordin works with form and color, with a storytelling in each work. He tells about every person’s origin, not only locally,
but globally as well through his caricatures . This catalog shows 10 of Nordin’s main works from 1993-2018. The works contain
stories in an uncompromising honesty that reflect both the inner state of mind and the external environment. The works of Nordin can therefore be understood as soul paintings, where the existence of all human life lies on the outside of the surface of the
caricatures. Wherever you come from, you will recognize yourself in the work of Nordin.
Nordin has a great imagination, which we notice in the face of his art, not only in relation to humans, but also to everything alive
like animals, trees, stones, lights. Nordin has a strong attachment to Tromsø, and the soul of “Tromsø”, as the artist himself says.
History is central, and history repeats itself, although the shape varies. Nordin has stories to tell, from past, present and future.
The different time perspectives are woven into each other through the artist’s universal soul-searching. There are no schools
and academies who could / can teach him how to tell a story. Therefore, Nordin is an autodidact painter. “Capturing the soul in
my paintings is the most important thing with my art,” the artist himself says.
For more than 40 years, the artist has been working on creating art of our history and stories out of history. In art history, naive
art did not get a strong foothold d in Norway. However, in Nordins works we see a relationship to other well-known artists. We
can sense a connection to Edward Munch and Van Gogh, but especially to the Norwegian artist Reidar Aulie and his love for
the city of Oslo. “Railroad” from 1933, or “9th April” from 1940, both works on display in the National Museum, depict everyday
life in Oslo in the same way as Nordin work tells us about daily life in Tromsø.
Many of Nordin’s works bring joy and humor along with serious matters. There is much gravity in the work of “Witch Burning”
from 2018. The way in which the history of witching in the north is depicted also makes us think of the French painter Francisco
de Goya (1746-1828). The work of Goya is said to bear evidence of “ social conscience, “and in the work” Witch Burning “,
Nordin shows cruel events from a less pleasant period in our history.
This art catalog shows us some of the highlights of Synvis Glinn Nordin’s artworks. For further information about the artist’s work,
we recommend reading the book My Work, My World, published in 2016. The book deals with 100 of the artist’s works. This
catalog presents a small selection, with only ten, but very crucial works in the artist’s production.

Tromsø April 2018, Kristin Josefine Solstad, Sociologist of Art/ KsN

Heksebrenning
2018 olje 200x150
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Heksebrenning er kunstnerens mest alvorlige
verk. Selv om verket rent
maleteknisk sett er naivistisk, skiller det seg ut fra
de forutgående verk.
Verket kan sies å være beslektet med
Francisco Goyas (1746-1828) samfunnskritiske kunstnerskap, der fokuset er på den sosiale samvittigheten. Ikke sjelden finner
vi fremstillinger av henrettelser og vold i Goyas kunstnerskap. Også Heksebrenning setter fokus på vår sosiale samvittighet.
Verket tar oss tilbake til tiden fra 1500 tallet og langt inn på 1700-tallet, der folk ble forfulgt for sin annerledeshet, og brent på
bålet som kjettere. Verket viser oss heksebrenning i nord. Vi ser Kong Christian IV av Danmark-Norge og de geistlige, arbeidere
og funksjonærer, det åndelige og det verdslige i karikaturene. Verket er av svært stor betydning, ikke bare kunstnerisk, men
også historisk fra en tid der mennesker ble forfulgt og likvidert for meninger. Fremstillingen av datidens hendelser kan og i overført betydning fortelle oss noe om våre handlinger i dag. Om vi ikke brenner folk på bålet, så blir ofte mennesker som tenker
annerledes ikke alltid inkludert og anerkjent..
«Witch Burning» is the artist’s most serious work. Even though the painting from a technical point of view is naivistisc, it differs
from the previous works. The painting is said to be related to social criticism in Goya’s art where the focus is on social conscience. Not seldom do we find depictions of executions and violence in Goya’s paintings. «Witch Burning» also focuses on
social conscience. The work brings us back to the 16th-18th century when people were persecuted for being different and
suffered death at the stake as heretics. It shows us witch burning in the north. We see King Christina IV of Denmark-Norway and
the clerics, workers and clerks, the spiritual and the worldly aspects of the caricatures. This is a very significant work, not only
in terms of art, but also historically because it depicts an age when human beings were persecuted and executed because of
their opinions. The depiction of what happened then can teach us something about our actions today. We do not burn people
who think differently but we may exclude them or fail to recognise them.

Brudeferden I Ishavsbyen,
2017, Olje 95x95

Lykkelige gata, 2018, Olje 140x120
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Lykkelige gata er en hyllest til Tromsø by. Vi kan se historien fra 1950 til i dag i karikaturene og arkitekturen som
er plassert i Nord-byen, Storgatbakken. Her blir vi presentert for globale elementer gjennom karikaturene som
er plassert i kunstnerens oppvekstmiljø. For eksempel ser vi karikaturer fra filmverden på vei inn til kinoen. De
skal ikke inn i kinosalen, men opp på lerretet. Bygningene vi ser i verket står i bybildet den dag i dag.

Happy street is a tribute to the city of Tromsø. We can see the story from 1950 to today in the caricatures and architecture that
is located to Storgatbakken. (lobal elements are present in the caricatures who are placed in the home town of the artist. An
example of this is the caricatures from the world of movies who are entering the cinema. They do not, however, come into the
theater but onto the screen. The buildings present in the work are an integral part of the city today.
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Brudeferden i Ishavsbyen er fylt med symbolikk, både fra nasjonal kunsthistorie og lokalhistorien. Karikaturene
i verket er malt i enkle positurer, som kan ligne på den franske maleren Henri Rousseaus sin fremstilling av
menneskene som dukkeaktig. Landskirken i Tromsø er sentral, men hovedfokuset ligger i det arktiske miljøet,
der is og kulde pakker inn livshendelser. Hver av karikaturene viser menneskets eksistensielle liv og hvert fragment i verket har sitt eget eksistensielle uttrykk. Dette gjør verket interessant langt utenfor Norges grenser.

The Bridal Procession in Ishavsbyen is filled with symbolism, both from national art history and local history. The caricatures in
the work are painted in simple positions, which may resemble the French painter Henri Rousseau’s representation of the people as dollish. The country church in Tromsø is central, but most of all the main focus is on the arctic environment, where ice
and cold pack into life events. Each of the caricatures shows man’s existential life, and each fragment of the work has its own
existential expression, which makes the work interesting far beyond Norway’s borders.

Livsnytere 2016 , Olje 140x105
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Livsnytere viser lokalhistorie fra det sosiale liv i 1969. Scenen er ølhallen i Mackgården i Tromsø, som både da
og nå er en kjent pub også langt utenfor byens grenser. Tematikken i verket er livet fra den tiden da utelivet i
hovedsak bestod av menn. I gamle dager brukte man bonger som man kjøpte for å løse ut en øl. På nordnorsk, ble disse bongene kalt en «lapp», og dette illustrerer kunstneren ved å plassere, en same, eller en
«lapp» foran bongboden, eller lappboden. Slike symbolske elementer, med humoristisk undertone, finner vi
mye av i kunstnerens verker.

Hedonists shows local history from the social life of 1969. The scene is the Ølhallen pub in Mackgården in Tromsø, which then
and now was/is a renowned pub far beyond the borders of Tromsø. The theme of the work is life from the time when the night
life consisted mainly of men. In the old days, they used to buy beer with a bill (in Norwegian lapp). By placing a Sami in front
of the desk, Nordin illustrates a Norwegian word pun based on the similar spelling of the word lapp, meaning both a bill and a
person from the Sami population. Such symbolic elements, with a humorous undertone, we find a lot in the artist’s works.

Broen 2015, Olje 170x140
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Broen er et av kunstnerens mest tydeligste kunstpolitiske verk. Her fremstilles øst-vest problematikken i verdenshistorien. Vår vestlige kapitalistiske livsførsel settes/ses i relasjon til det kollektive på en slik måte at vi blir
stilt overfor vår sosiale samvittighet og hvordan forholde oss til det felles samfunn som vi bygger opp. Maleriet
stiller et spørsmål om vi skal satse på individets kamp for godene eller en kollektiv fordeling av dem, samtidig
som det antyder at det riktige svaret er en balanse mellom de to.

The Bridge is one of the artist’s most obvious political works. Here is the East-West conflict of world history. Our Western capitalist way of living is seen in relation to the collective way of life in such a way that we are facing our social conscience and how
we relate to the common society we are building. The painting poses a question of the individual struggle for goods vs. the
collective distribution of goods, proposing perhaps a balance between the two.

Pelle og Binna, 2014,
Olje 80x80
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Pelle og Binna, er en sann Tromsø historie fra 1954, da isbjørner løp løpsk etter at de hadde rømt fra en innhegning i Telegrafbukta. Isbjørnene rømte til sjøs, og fangstmenn la ut i båt for å ta livet av de rømte isbjørnene. Det var et meget farlig oppdrag jegerne hadde begitt seg ut på i sin kamp mot både naturkreftene og
rovdyrene. Der ute i havet, ble isbjørnene skutt.

Pelle and Binna, is a true Tromsø story from 1954, when polar bears were on the run after they had escaped from a fencing in
Telegrafbukta. The polar bears escaped into the sea, and hunters entered a boat to kill the wild polar bears. It was a very dangerous mission and the hunters had to struggle against both nature and the predators. Out there in the ocean, these wild polar
bears were shot.

Eventyrbyen,
2014 Olje,
100x80
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Eventyrbyen har som mange av Nordins verker et lokalt innhold. Her vises Sparebank 1 NN,( også kalt Rødbanken) og Domkirken som børs og katedral, underlagt «Det hellige fjell», Tromsdalstinden,. Hver karikatur i
verket forteller sin historie (som i de fleste av Nordins verk). Det åndelige står i kontrast til det verdslige. Vi ser
mannen med ljåen, muligens Askeladdens skip, «kong kapital», og Jesus. I disse symboltunge karikaturene,
får vi med oss det hverdagslige slitet og gleden, humoren og alvoret, fremstilt i en naivistisk form.

The Adventure Town has as many of Nordin’s works a local content. Here we see Sparebank 1 NN (also called Rødbanken)
and the Arctic Cathedral, representing money and religion, being subject to “The Holy Mountain”, Tromsdalstinden. Each
caricature in the work tells its story (as in most of Nordin’s works). The spiritual world contrast with the material world. We see
the Grim Reaper, possibly Askeladden’s ship, “King Capital,” and Jesus Christ. In these symbolic caricatures, we observe the
everyday toil and joy, the humor and the seriousness, made in a naivistic form.

Køkultur, 2011,
Olje,100x90

Karnevalet, 170x150, Olje 1993
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Køkultur handler om vår livssyklus. Verket er, som de andre verkene til Nordin fullspekket med symbolikk, og
fantasi i fremstillingen av vårt jordiske liv og tenkte himmelske liv. Vi fødes, vokser til, søker make, gir liv og
føder, elders og bæres tilbake til jorden. Symbolbruken er sterk i dette verket, og kirken er Tromsø bys daværende landskirke, som ofte går igjen i kunstnerens fortellinger om livet i nord.

Queuing is about our life cycles. This work, like the other works of Nordin, is full of symbolism, and imagination in the depiction
of our mortal life and thought of heavenly life. We are born, grow up, seek a spouse, give birth, grow old and are carried back to
earth. The usage of symbols is strong in this work, and the church is Tromsø’s country church, which often returns in the artist’s
stories about life in the north.
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Karnevalet kan sies å være det mest synlige globale verket fra kunstnerens hånd. Symbolikken, fargesammensetningen og karikaturene har sin egen eksistensielle historie å fortelle. Kunsthistorien, kulturmangfoldet,
humoren, sårbarheten, sluheten, alvoret og tristessen er tatt med i dette verket. Livet er et karneval, og vi ikler
oss ulike masker alt ettersom hvilken situasjoner vi plasseres inn i.

The Carnival is said to be the most visible global work from the artist’s hand. The symbolism, the color scheme and the caricatures have their own existential history to tell. Art history, the diversity of culture, humor, vulnerability, sobriety, seriousness of sadness are all included in this work. Life is a carnival. We wear different masks in accordance with the situations we are placed in.

Nordens Paris, 1993, Olje 200x160
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Nordens Paris viser oss motebildet i Tromsø på 1800-tallet. På grunn av datidens handelsfart med hovedstaden i Frankrike, fikk befolkningen i byen tilgang på siste mote i design og stoffer. Damene fikk sydd kjolene
sine etter motebildet i Paris. Derav navnet Tromsø, som «Nordens Paris». Det sies at damene i Tromsø var de
mest velkledde damene i Norge. Kunstneren forteller i form og farge om glede og stolthet som er visualisert
gjennom de ulike karikaturene i verket.

Paris of the North shows us the fashion scene in Tromsø in the 19th century. Due to the trade of the day with the capital of
France, the people in the city got access to the latest fashion in designs and fabrics. The ladies had their skirts sewed after the
fashion in Paris. Hence the name of Tromsø as “Paris of the North”. It is said that the ladies in Tromsø were the most well-dressed ladies in Norway. The artist tells in the form and color of joy and pride that are visualized through the various caricatures in
the work.

Synvis Glinn Nordin, Selfportrait , Olje 1996l
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