
Kjell Gunnar Haugen

Møter med landskap
-malerier og dikt



92 x 92 cm, olje

Barndommens rike

I havet et sted, 
ut mot horisontens imaginære linje 
hvor losen Ulabrand hviler, 
forvandles de kalde hvite bergene 

Som et Soria Moria stiger barndommens lykkelige rike opp av havet, 
jeg ønsker meg dit 



Møter med landskap, Malerier

Maleriene mine i olje og akryl er inspirert 
av møter med naturen i inn- og utland, 
eller rett og slett av ideer som bare har 
kommet. Musikk og litteratur er også en 
viktig inspirasjonkilde. 

Jeg er opptatt av å formidle de indre 
følelser som oppstår ved møter med 
naturen. 

I mine skissebøker skriver jeg ofte 
poetiske tekster til studiene, i katalogen  
vises noen eksempler.

Forord til katalogen i forbindelse med separatutstilling i 
Sandejord Kunstforening høsten 2004

Kjell Gunnar Haugen er en sjelden utstiller, derfor er det med glede vi 
igjen kan møte hans kunst. Når en ser kunstnerens nye bilder, er det 
poeten – romantikeren – drømmeren som viskende – lyttende maler fram 
sine bilder, de får et drømmens skjær over seg. Som Edith Södergran 
sier i et av sine dikt: ”Jag längtar til landet som icke är”. Det er noe 
gåtefullt i kunstnerens hemmelighetsfulle nye landskaper.

Det estetiske betyr mye, fargens samspill, med harmoniske overganger, 
og lyset som en viktig faktor. Vi ser det i bildene fra Antibes. Med sitt 
skimrende lys, får de dette gåtefulle og drømmende, med et drag av 
melankoli. De finstemte fargevalørene i de blå landskapene fra Telemark, 
hvor han med bred pensel maler fram det norske fjellandskap. 

Kjell Gunnars bilder gir rom for tankens vandring – det indre landskap, 
jeg tar dem til meg.

Bjørn Giljarås, september 2004
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91 x 122 cm, akryl

Huset ved havet

Et sted på sagaøya Islands kystlinje 
står et ensomt hus i den frodige naturen

Tiden splittes der, 
i vest vinduer åpne mot den nye verden, 
i øst mørke speilbilder av historien



130 x 130 cm, akryl

Gudinner (Island)

Som gudinner formet av jordens indre
reiser fjellene seg mot himmelen

I jordfargede rytmiske malestrøk
vil jeg hjelpe dem opp



Byen ved havet

I min barndoms fantasirike
ligger byen ved havets ende, trygt

Den flyvende hollender er dømt til sin evig seilas

Byen vil for alltid ligge i samme havn

90 x 90 cm, olje



Speilbildet (Carré-fortet, Antibes)

Du ligger der som et monument 
med din lange historie risset inn i okergule vegger

Det blå middelhav prøver i speilbildet å skjule dine grusomheter

Din beboer Napoleons blodige sverdslag over Europa 
ser jeg som lyse penselstrøk,
en underlig kontrast

92 x 92 cm, akryl



K
je

ll 
G

. 
H

a
u
g
e
n
- 

D
ig

it
a
lt

ry
k
k:

 V
e
lle

 U
tv

ik
lin

g
, 

G
ra

fi
sk

 a
vd

e
lin

g
 -

 m
a
i 
2
0
0
8

Kjell Gunnar Haugen
Bugårdsåsen 8, 3214 Sandefjord 

982 37 904 
kgh@trollhaugen.org

wwww.trollhaugen.org

Natt

Det lyser kjølig blå vinternatt over Raulandsfjella

Vår herre er i ferd med å senke nattens teppe
over landskapets dypskårne porer, 
meislet ut gjennom århundreder

Mine penselstrøk søker å temme fjellene til ro

Landskapet mørkner til 
og lukkes for denne gang

100 x 100 cm, olje


