
Vi avrunder utstillingsåret 2017 i ARTendal med utstillingen 
engler og angst med malerier av Robert Ommundsen. 
Ommundsen (f. 1951) er fra Eydehavn, og nok mest kjent 
som lyriker, debattant og musiker, men har også jobbet 
med visuell kunst i mange år. Han er autodidakt, og har 
utforsket forskjellige materialer og teknikker, blant annet har 
han laget en rekke LP-/kassettcover. I ARTendal viser han 
hovedsakelig malerier med akryl/fargestift/fiksativ. 

Han malte sine rus bilder
fokus kom og gikk
fargers blikk
for det flyktig flytende livet
inn i bildet
han gikk
tittet ut, på gud
i rus
han malte

Ommundsen er bl.a. inspirert av William Bourroughs, en 
amerikansk forfatter, filosof, essayist, samfunnskritiker, maler 
og dikter som var sentral for den litterære og kulturelle 
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bevegelsen kjent som Beat-generasjonen i USA på 1950- 
og 1960-tallet. Selv om begrepet beat-kunst er et meget 
vidt begrep, vil nok mange kunne assosiere maleriene hans 
(for øvrig også hans poesi og musikk) med denne retningen. 
Ommundsen bygger bildene opp lag for lag, bruker fiksativ 
aktivt til å tynne ut fargene til transparente overflater, skraper 
seg ned igjennom lagene noen steder, tilfører elementer i 
den tykke malingen andre steder og lager slik en kompleks 
overflate i både farger og tekstur. Motivene i bildene blir 
som regel til underveis etter hvordan materialene reagerer 
på hverandre og varierer dermed fra det helt abstrakte til 
figurative.

Han har i 35 år skrevet dikt til fanziner og andre under-
grunnspublikasjoner, og debuterte i 1973 med diktsamlingen 
Hei. I 2008 utga han diktsamlingen Nakenlys, som er en 
surrealistisk reise i en postmodernistisk verden der til dels 
abstrakte ordkollasjer beskriver livet rundt oss. I tillegg til 
skriving og opplesning har han en lang karriere innen 
eksperimentell musikk, der han har medvirket og vært frem-
tredende i flere band og prosjekter. I 1981 var han med å 
starte den eksperimentelle gruppa Famlende Forsøk , som 
regnes som pionerer innen norsk industriell, elektronisk og 
eksperimentell musikk. Gruppen har utgitt over 10 album, 
de fleste på kassett på deres egen label, SHiT Tapes.



  1.  Hårsår, 2000, 41 x 33 cm        kr    5 000
  2.   Angst eter, 2000, 41 x 33 cm        kr    5 000
  3.   Nekropolis, 1979, 41 x 33 cm        kr    5 000
  4.   Salsa, 2005, installasjon         kr    5 000
  5.   Sprø musikk, 2005, akryl, fargestifter, fiksativ, lydkort med ledning, 46 x 38 cm  kr    5 000
  6.   Gudinne med sæd i håret, 2000, 46 x 38 cm      kr    5 000
  7.   Hjerteflimmer, 2017, 38 x 47 cm       P.E.
  8.   Øye på fisken, 2014, 60 x 40 cm       kr    8 000
  9.   Madras curry, 2017, fargestifter, fiksativ og krydder, 38 x 46 cm    kr    6 000
10.  Universet flodhest, 2017, 30 x 40 cm       kr    6 000
11.  Mitt liv som dør, 2010 -17, 200 x 73 cm       kr  50 000
12.  Taremaresyreskog, 2010, 40 x 40 cm       kr    8 000
13.  Helene, 2007 - 08, 80 x 80 cm        P.E.
14.  Finurkatten, 2017, 70 x 30 cm        P.E.
15.  I øyet kaos, 2010, 41 x 33 cm        kr    5 000
16.  Rød glød, 2010, 65 x 55 cm        kr  20 000
17.  Nibiru, 2009, 49 x 42 cm        kr    6 000
18.  Engler i helvete, 2009, 80 x 80 cm       kr  30 000

 Alle malerier er akryl, fargestifter og fiksativ på plate/lerret dersom ikke annet er oppgitt

           

           tillegg 5% kunstavgift


