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Endelig kan man se jubileumsutstillingen i Trondheim!  

I januar fylte Håkon Bleken hele 90 år, noe som ble markert over hele 

landet. Trondheim kunstmuseum hyller den fremtredende kunstneren med 

den retrospektive utstillingen "Håkon Bleken - Do Not Go Gentle".  

Utstillingen er produsert i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, og ble vist der i 
perioden 9. november – 24. februar 2019 med stor publikumstilstrømning og mye begeistring. 

Nå kommer den til Trondheim og skal vises i TKM Bispegata fra 23. mars til 1. september. 

Utstillingen gir et godt innblikk i en Norges lengste kunstneriske karrierer.   

Bleken er en av Trondheims aller viktigste kunstnere gjennom tidene, ikke bare i kraft av sitt 
vitale kunstnerskap men også gjennom sin tydelige og engasjerte stemme i offentligheten. 

Gjennom Kunstgaven Håkon Bleken har Trondheim kunstmuseum en betydelig samling av 

arbeidene hans, og har i flere år hatt et tett samarbeid med den engasjerte kunstneren. Museet 

har vist en rekke utstillinger med deler av hans kunstnerskap, men ser nå frem til å virkelig få 

vise en stor og omfattende presentasjon av hans kunstneriske produksjon. For publikum er 

dette en spesiell mulighet til å se verk som sjelden har blitt vist i Trondheim tidligere.  

Tittelen på utstillingen er tatt fra den walisiske poeten Dylan Thomas som oppfordret 

sin far til å ikke gå stille i dørene på sine eldre dager: 

"Do not go gentle into that good night, / Old age should burn and rave at close of day; / Rage, 
rage against the dying of the light." 

– "Bleken er fremdeles svært aktiv og evner fortsatt å utvikle seg. Hans sterke stemme i 
offentligheten reflekteres i kunsten. Utstillingen passer både for de som kjenner Bleken godt, 

og de som vil bli bedre kjent med ham", forteller kommunikasjonsansvarlig ved TKM, Ida 

Grøttum.  

Utstillingen skal fylle hele 1. etasje i TKM Bispegata og viser både kjente og mindre kjente 
verk av den folkekjære kunstneren.  

-- 

JAKOB WEIDEMANN 

TKM Bispegata  

27.04 - 18.08.2019 

27. april åpnet utstillingen Jakob Weidemann på Trondheim kunstmuseum. Dette er 

den største retrospektive utstillingen med Weidemann noensinne. Nå er det trøndernes 

tur til å få oppleve den roste utstillingen, med den folkekjære maleren, som også var fra 

Trøndelag! Utstillingen ble vist på Henie Onstad kunstsenter i 2018 og den siste tiden 

ved Sørlandet Kunstmuseum.  



Jakob Weidemann var banebrytende i den moderne norske kunsthistorien. Han var elsket av 
både kritikere og publikum gjennom hele karrieren. I utstillingen får vi oppleve bredden 

i kunstnerskapet hans, fra det tidlige figurative, over til det abstrakte, videre til de kjente 

skogbunn-bildene og de siste periodene hvor han skapte lysfylte naturformasjoner. Den siste, 

lyse perioden er den fasen som de fleste gjerne forbinder med Weidemann. Dette er en sjelden 

mulighet til å oppleve nye sider ved han.  

– "Weidemann bevegde seg uredd i flere kunstneriske retninger, og mange vil la seg 
overraske over å se hvor mangfoldig han var. Vi vil også vise verk av Weidemann fra vår 

egen samling, som ikke har vært med på de andre visningsstedene." Sier 

kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder for utstillingen ved TKM, Ida Grøttum. 

Weidemann var født i Steinkjer og selv om han ikke bodde mye av sitt liv i Trøndelag, var 
han likevel knyttet til familien og bakgrunnen derfra. Under krigen oppholdt han seg i 

Steinkjer før han flyktet videre til Sverige. Der ble han utsatt for en ulykke som gjorde ham 

blind på ett øye. Selv fortalte han at hendelsen var avgjørende for han, og hans veivalg som 

maler. Han var også på Okkenhaug gård ved Levanger og malte der i perioder. Et av 

høydepunktene i karrieren, var utsmykningen i Steinkjer kirke på midten av 1960-tallet. Dette 

arbeidet førte til et skifte i kunsten hans, og han fikk et nytt forhold til lyset.   

Med utstillingene Håkon Bleken - Do Not Go Gentle, som åpnet 23. mars i første etasje, 
og Jakob Weidemann i andre etasje, blir denne sommeren på Trondheim kunstmuseum, en 

hyllest til trøndersk malerkunst. Museet håper publikum benytter denne sjeldne anledningen 

til å oppleve de to storhetene side om side.  

 


