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KRONOLOGI

1959 Jon Larsen født 7. januar, på Jar.
1970 Begynner å male i olje.
1972 Begynner å spille gitar.
1973 Første deltakelser på kollektivutstillinger, Bærum Kunstforening, m. fl.
1976  Første spillejobb, med strengetrioen Clo-Z, på Høvikodden Kunstsenter. Begynner å spille 

sammen med Per Frydenlund og Svein Aarbostad.
1977  Første separatutstilling, Galleri P-43, Oslo. Blir elev hos Ryzard Warsinski. Første studietur 

til Teatro-Museo Dalí, Figueras, Catalonia.
1978  Separatutstilling på Club 7, Oslo. Første studietur til Paris. Flytter til Barcelona for å male 

på heltid.
1979 Tilbake i Oslo, tegneutstilling i GallerieT, Oslo. Etablerer Hot Club de Norvège.
1980  Separatutstillinger i Club7, Oslo, og Galleri Christian Quart, Kristiansand. Etablerer 

Djangofestivalen. Flytter til Malmö for å studere jazz. Første plateinnspilling med Hot Club 
de Norvège.

1981 Debuterer på Høstutstillingen.
1982  Separatutstilling i Rosenkrantz Bokkafé, Oslo. Kort studieopphold hos Anne Breivik i 

Atelier Nord. Etablerer Hot Club Records. Slutter å male i olje.
1983 Debuterer på Østlandsutstillingen.
1985 Begynner samarbeidet med Jan Erik Vold.
1988  Deltar på den Nasjonale Tegneutstillingen. Etablerer The Vintage Guitar serien. Produserer 

Blåmann! Blåmann! med Jan Erik Vold og Chet Baker.
1991 Studerer og tegner insekter. Første soloplate, Superstrings.
1993  Studerer og tegner bokstaver. Festivalutstiller under SommerMebu, i Vesterålen. 

Komponerer Jimmy’s Suite til Jimmy Rosenberg, og mottar NOPAs pris Årets Verk.
1994  Separatutstilling i Hurum Kunstlags galleri i Holmsbu. Deltar på kollektivutstillingen 

Crossover – malende musikere, Sentrum Scene, Oslo. 
1995 Komponering overtar fra å lage bilder.
2007 Tildeles Buddy-prisen, Norsk Jazzforums høyeste utmerkelse.
2008 Tildeles Oslo Kommunes Kunstnerpris.
2009 Tildeles Thorbjørn Egners Kardemommepris.
2010 Begynner å studere mikrometeoritter.
2011  Retrospektiv utstilling Trondhjems Kunstforening. Turnerer mer enn noen gang før med 

Hot Club de Norvège.

DU SKaL TRO PÅ SIRKELEN
Olje på lerret 92 x 80 cm. Jar, 1977

FOTO: PÅL NESSE
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TRONDHJEMS KUNSTFORENING 2011
KATALOG OVER UTSTILTE BILDER

  1  SYK HUND  Olje på lerret 73 x 60 cm. Barcelona, 1978.
  2  OM DE AVSKYELIGE KONSEKVENSENE AV Å KLIPPE HEKKEN, ETC  

Olje på lerret 100 x 81 cm. Barcelona, 1979.
  3  STOR S  Akvarell på papir 75 x 56 cm. Oslo, 1993.
  4  LANDSKAP MED TRE TALLERKENER  Olje på lerret på plate 42 x 33 cm. Jar, 1980.
  5  L’AGULLOLA MED EGG  Olje på lerret 100 x 81 cm. Barcelona, 1979.
  6  DRØMMEFABRIKKEN I FJELLET  Akvarell/blyant på papir 41,5 x 41,5 cm. Oslo, 1981. 
  7 SELVPORTRETT MED HÅND  Kulltegning på Ingrespapir 41,5 x 30 cm. Oslo, 1979. 
  8 PÅ FEIL KLODE  Akvarell og hvitt blekk på akvarellpapir 75 x 56 cm. Oslo, 1993.
  9 EGGETS VOKTER II  Olje på lerret 46 x 46 cm. Oslo, 1980. 
10  DEN FRANSKE DAMEN SOM BLE SKUTT LIKE ETTER   

Kull på Ingrespapir 39 x 29,2 cm. Barcelona, 1978.
11 HOMMAGE AU GÜLF  Olje på lerret 34 x 47 cm. Jar, 1977. 
12 REDSOMT ØRNEN STIGER  Olje på lerret 35,5 x 26,5 cm. Barcelona, 1979. 
13  SYTTENDE MAI PÅ BALKONGEN   

Tegning og lavering på papir 67 x 60 cm. Barcelona, 1979.
14 DU SKAL TRO PÅ SIRKELEN  Olje på lerret 92 x 80 cm. Jar, 1977. 
15 TROLLET I MOSKENES  Olje på lerret 70 x 60 cm. Jar, 1978. 
16 ISFJELL  Olje på lerret 100 x 73 cm. Barcelona, 1978. 
17 HODE I FJELL  Olje på lerret 75 x 50 cm. Oslo, 1979. 
18 VAMPETE JOMFRU  Akvarell og blyant  på papir 42 x 42 cm. Oslo 1981.
19 LANDSKAP MED STRYKEJERN  Blyant på akvarellpapir 24,5 x 19 cm. Oslo 1980. 
20 TRE HULER  Olje på lerret 55 x 55 cm. Barcelona, 1979. 
21  MYSTISK SVEV OVER TEGLMUR   

Akvarell og blyant på akvarellpapir 47,5 x 44,5 cm. Oslo, 1984.
22 L’AGULLOLA 2  Olje på lerret 75 x 67 cm. Malmö, 1980.
23 TJERNSRUD  Kull på Ingrespapir 37,8 x 32,2 cm. Jar 1979.
24  DELT FJELL MED TRE TRAPPER   

Akvarell og blyant på akvarellpapir 43 x 43,2 cm. Oslo, 1980.
25 BEDRØVET DYR  Olje på lerret limt på plate, 42 x 33 cm. Barcelona, 1978. 
26 SPIRAL  Akvarell og blyant på akvarellpapir 43 x 43,5 cm. Oslo, 1982. 
27 LABYRINT  Akvarell og blyant på akvarellpapir 42 x 42 cm. Oslo, 1985.
28 STJERNEHJERTE  Akvarell på akvarellpapir 60 x 45 cm. Oslo, 1991.
29 L AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.
30 B AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.
31 Å AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  
32 Æ AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  
33 C AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  

34 D AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  
35 G AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  
36 I AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  
37 V AKVARELL  Blyant og akvarell på akvarellpapir 19 x 14 cm. Oslo, 1993.  
38 KNOKKELLANDSKAP Akvarell og sort blekk på akvarellpapir 60 x 40 cm. Oslo, 1991.
39  TVILSOMME OBJEKTER VED ØSTERNVANN   

Kull på grått papir 21 x 29,6 cm. Bærum, 1979.
40 LØPEBILLE  Blyant på papir 14,8 x 9 cm. Oslo, 1991.
41 FRUKTLUS  Blyant på papir 14,8 x 9 cm. Oslo, 1991.
42 T-DYRET  Blyant på papir 14,8 x 9 cm. Oslo, 1991.

 HOMMaGE aU GÜLF
Olje på lerret 34 × 47 cm. Jar, 1977



DEN FRaNSKE DaMEN SOM BLE SKUTT LIKE ETTER
Kull på ingrespapir 39 x 29,2 cm. Barcelona 1978

FJELLKNaUS, VERDENS ENDE
Blyant på papir 8,9 x 13,4 cm. Verdens Ende, 1991

VEISKJÆRING 2
Blyant på papir 14,8 x 9 cm. Oslo, 1981

VEISKJÆRING 
Blyant på papir 14,8 x 9 cm. Oslo, 1981

VEISKJÆRING 3
Blyant på papir 14,8 x 9 cm. Oslo, 1981

STEINER 
Blyant på papir 9 x 13,4. Oslo, 1990

MUR PÅ STRaNDEN
Blyant på papir 9 x 13,3 cm. Tisvildeleje, DK, 1991



OM DE aVSKYELIGE KONSEKVENSENE aV Å KLIPPE HEKKEN, ETC.
Olje på lerret 100 x 81 cm. Barcelona, 1979

CaP DE CREUS
Blyant og akvarell på papir 22 x 31,5 cm. Port Lligat, 1978

KIRKEN I PORT LLIGaT
Blyant og akvarell på papir 15,5 x 22 cm. Port Lligat, 1978

MaRERITT UTEN HUND
Blyant, akvarell og kritt på papir 17,4 x 23,4 cm. Barcelona 1978

DEN KaTaLaNSKE HÅND 
Blyant og akvarell på papir 22 x 31,5 cm. Port Lligat, 1978

SKYER OVER RUPIT
Blyant og akvarell på papir 15,5 x 22 cm. Rupit, 1978

L’aGULLOLa SKISSE
Blyant på papir 22 x 31,5 cm. Rupit, 1978
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JON LARSEN – Crossover man
 

Jon Larsen er en av vår tids multikunstnere med talent og evner i overveldende mange retninger: 
Han er jazzmusiker, komponist og plateprodusent. Han skriver fascinerende, surrealistiske historier 
som utgis som lydbøker og han designer smykker. Han er en pasjonert steinsamler og særdeles 
opptatt av geologi og mikrometeoritter. Han er kjent som kapellmester i stringswing-bandet Hot 
Club de Norvège (1979), grunnleggeren av Django-festivalen i Oslo (1980), Hot Club Records 
(1982), Norsk Musikkdistribusjon (1985-95), Musikkoperatørene (1995), Symfonisk Django 
(2005), Zonic Entertainment (2007), samt grunnleggeren av HCRs bokforlag Den Gyldne Banan 
(2008). I tillegg har han igangsatt et forskningsprosjekt på mikrometeoritter, Project Stardust 
(2010). Imidlertid er han først og fremst kjent som musiker og komponist. Mindre kjent er det at 
han i 20 år arbeidet seriøst med billedkunst – parallellt med at han utviklet seg som musiker og 
komponist. 

BAKGRUNN

Musikken og billedkunsten har fulgt Jon Larsen parallellt siden tidlige barneår. Med oppvekst i et 
arbeidermiljø på Jar i Bærum, med Lysakereleva som nærmeste nabo, og med tidlig interesse for 
kreative fag, fant han raskt ut av at det var billedkunstner han ville bli. I ungdomsårene ble han en 
del av et særdeles kreativt miljø på Eiksmarka, bestående av blant annet Steinar Kalnæs, Markus 
Lindholm, Pål og Kikkan Bjerke, Carl Lange, Carle og Knut Fougner, Per Frydenlund og Svein 
Aarbostad. De var en voksende gjeng som møttes etter skoletid. I en kjellerstue innredet de et 
kreativt verksted, der de tegnet, malte, lagde sølvsmykker, skrev, slipte smykkesteiner, eksperimen-
terte med foto og film, sveiset og støpte i tinn, gips og betong – mens de lyttet til jazz og progressiv 
rock – alt fra Oscar Peterson, Muddy Waters, Stéphane Grappelli til Genesis og Frank Zappa. 
Parallellt med Larsens økende interesse for tegning, maling og sløyd, begynte han å spille gitar 
sammen med de to skolekameratene, Per Frydenlund på banjo og gitar og Svein Aarbostad på 
bass1. Da han en natt hørte Django-musikk på radio ble han «solgt med en gang»2. Musikken 
forente i hans ører alt det han var interessert i: «Den europeiske kunstmusikkens eleganse, blusens 
blåtoner og jazzfot og flamencoens sigøynertemperament»3. I dette miljøet oppmuntret de og kom-
menterte hverandres arbeider og prestasjoner, og de kunstneriske ambisjonene ble etter hvert 
sterkere. Ved siden av skolegangen tegnet og malte han ivrig på kvelder og netter, og i helgene 
studerte han de gamle mestere i Nasjonalgalleriet. Det var spesielt Lars Hertervig, Peder Balke og 
I.C. Dahl, Caspar David Friedrich og Theodor Kittelsen som fanget hans interesse. Videre var han 
opptatt av de italienske malerne Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Leonardo og Sandro 
Botticelli, samt de flamske malerne Pieter Brueghel og Hieronymus Bosch. 

1  Inspirert av den franske gitaristen Django Reinhardt og av musikken fra Hot Club de France dannet de i 1979 jazzkvartetten Hot 
Club de Norvège sammen med Finn Hauge, fiolin og munnspill.

2 Dagbladet, 20.01.1995.
3 Ibid.

HODE I FJELL
Olje på lerret 75 x 50 cm. Oslo, 1979
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FØRSTE MØTE MED SURREALISMEN

Surrealismen er sentral for forståelsen av Jon Larsens kunstnerskap. Hans første møte med et surre-
alistisk bilde var da han som 11-åring under en papirinnsamling på skoleveien på Jar i Bærum 
plutselig ble oppmerksom på en gjengivelse av et av René Magrittes drømmeaktige motiver; et av 
de motivene der et åpent vindu fører betrakteren ut i et drømmeaktig, lyst blått himmellandskap 
med en dryss av florlette, hvite skyer. Bildet var gjengitt i et gammel utgave av National 
Geographic. Den overraskende humoren appellerte sterkt, og ble utslagsgivende for senere kunst-
nerisk fremdrift og utvikling. 

DRØMMER

Drømmer har en sentral plass i Jon Larsens bevissthet. Inspirert av science fiction, surrealisme og 
Salvador Dalí, begynte han å skrive ned drømmene sine allerede som 17-åring. Det ble tidlig klart 
at skulle han være i stand til å lage surrealistiske bilder, måtte han klare å åpne dørene inn til sitt 
eget «bevissthetens kjellerrom»4. Han trengte en slags «drømmenes verktøykasse» hvor han kunne 
hente ut idéer og bruke disse som temaer til komposisjonene han arbeidet med. Med denne bevisst-
heten rundt egne drømmer og interesse for det ubevisste, har Larsen følgelig lest og fordypet seg i 
Sigmund Freud og Carl Jungs skrifter.

Drømmer forsvinner raskt og blir ikke lagret i hukommelsen. De må skrives ned før hodet 
begynner å fungere. Utfordringen er derfor å handle raskt; få skrevet ned drømmen før man 
begynner å tenke, hvilket er det Sigmund Freud kalte «kongsveien til det ubevisste». Etter hvert ble 
nedskrivingen automatisk, og drømmene ble notert nesten hver morgen. Jon Larsen beskriver det 
han hadde opplevd som «en bevisstgjøring omkring det ubevisste». Salvador Dalí hadde en tilsva-
rende metode som han kalte for «paranoia kritisk», men kom til kort i spesifisering av hva det 
innebar. Dalí nevner imidlertid «fotografisk gjengivelse av drømmer» som én av flere muligheter til 
å lage surrealistiske bilder.

Jon Larsen har selv forklart at det er en forutsetning at man har innblikk i sine drømmer og i det 
ubevisste i seg selv hvis man skal male surrealistisk, hvilket gjør at man får tilgang på en indre, fri 
verden. «Som improviserende musiker er fri flyt av idéer selve hovedpoenget. I det ubevisste har 
jazz og surrealisme en felles kilde, og for meg ble arbeidet med drømmene begynnelsen på en helt 
ny tilværelse»5.

Han beskriver prosessen mot å bli «metodisk surrealist» som lang og omstendelig – og ikke uten 
motstand. «I arbeidermiljøet på Jar, og spesielt under det politiserte 1970-tallets ideologiske 
ensretting, var surrealisme ikke på noen måte comme il faut»6. For Jon Larsen ble et «alternativt 
statsborgerskap» i den surreelle verden en måte å holde ut en utålelig virkelighet på.

4 Jon Larsen: Maleri solnedgang. 169 bilder og ett egg, 1974-1994. Kunstbokforlaget Den Gyldne Banan, 2009, s. 2.
5 Ibid. S. 2.
6 Ibid.

SYK HUND
Olje på lerret 73 x 60 cm. Barcelona, 1978
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SURREALISME

Ordet surrealisme betyr «overrealisme», og ble lansert av dikteren Guillaume Apollinaire i 1917. 
Først i 1924 ble surrealismen som retning grunnlagt av dikteren André Breton. Den tok opp i seg 
den franske dada-bevegelsen, og gjorde positivt bruk av de metoder og fremgangsmåter som 
dadaistene hadde brukt for å avvise konvensjonell kunst, som for eksempel sjokkvirkninger og 
mangel på logikk7. Surrealismen er en kunstretning innen billedkunst og litteratur som ønsket å 
forme drøm og virkelighet til en ny overvirkelighet – inpirert av Sigmund Freuds teorier om 
drømmenes og det ubevisstes betydning. Surrealistene var opptatt av barndommen, og av poesien, 
det irrasjonelle, fantasien, begjæret og galskapen som sentrale begreper. Den surrealistiske 
bevegelsen var kritiske til samfunnet, og var opptatt av å beskrive drømmer og fantasier. 
Surrealistene hentet også inspirasjon fra kubistenes sans for abstraherte og kubiserte former. Men – 
i motsetning til kubistene ga de materialene et drømmeaktig, fantasifylt uttrykk. For surrealistene 
var det viktig hva folk tenkte i møtet med kunstverket. De «lekte seg» med de hverdagslige tingene 
og kunne for eksempel kle en kopp med pels, hvilket da plutselig ble en poetisk skulptur, ikke bare 
en hverdagsting. 

Surrealistene ønsket en revolusjonær kunst som skulle endre mennesket og samfunnet. Med 
kunsten som våpen skulle surrealismen8 bryte med moderniteten og borgerskapets rasjonalisme og 
moralisme til fordel for en fri livsførsel, inspirert av freudianske ideer om utforskning av 
menneskets ubevisste driftsliv. I den surrealistiske utopien skulle drøm, fantasi og virkelighet være 
to sider av samme sak. Surrealistene mente at det såkalt «normale» og fremstillingen av dette ikke 
gir oss noen reell informasjon, siden det allerede er kjent. De ønsket å forsøke og utvide bevisst-
heten og virkeligheten på globalt nivå og å forkaste alle gjeldende verdier9. 

ELEVTID HOS RYSZARD WARSINSKI

Etter fullført Ullern gymnas, begynte Larsen på tegnelinja på Rud i Bærum. Våren 1977 hadde han 
allerede holdt sin første separatutstilling i et nyetablert galleri i Oslo. Ved siden av skolen tok han 
vakter i Osterhaugsgatas høvleri i Oslo. Denne våren dukket den polsk-norske maleren, tegneren, 
grafikeren og poeten Ryszard Warsinski (1937-1996) opp for å bestille listverk til blindrammer, og 
de kom raskt i prat. Warsinski hadde sett Larsens utstilling, lest utstillingsomtalen i Aftenposten, og 
var interessert i å se nærmere på hans arbeider. Warsinski inviterte Larsen til å komme på besøk 
med sine tegninger slik at han fikk se nærmere på hvordan han arbeidet. 

Dette møtet resulterte i at Larsen ble elev10 av Ryszard Warsinski. Han var den gang 39 år gammel 
og allerede i ferd med å bli en etablert og anerkjent billedkunstner. Samtidig skilte han seg ut med 
sin polske bakgrunn og utdannelse, og var på mange måter en fremmed fugl i det norske kunstlivet. 

7  Dada er et barneuttrykk for gyngehest på fransk, og et tilsiktet meningsløst navn for den første anti-art-bevegelsen. Meningsløse 
tekster, opptredener og abstrakt kunst ble benyttet som en voldsom nihilistisk protest mot hele den vesteuropeiske sivilisasjon og 
mot 1. verdenskrigs meningsløshet.

8 André Breton: Manifest du surréalisme, Paris 1924.
9  På mange måter innebærer surrealismen derfor en anarkistisk oppfatning av kunsten og verden. Den var som ideologi nært knyttet til 

den marxistiske sosialismen.
10 Fra våren 1977 til våren 1978, samt noe korrektur fra 1979 til 1980.

L’aGULLOLa MED EGG
Olje på lerret 100 x 81 cm. Barcelona, 1979
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Han hadde undervist ved mange av landets kunstskoler og hadde hatt flere elever tidligere. I året 
som kom var imidlertid Jon Larsen alene som elev. Tiden som elev av Ryszard Warsinski ble hans 
utdannelse innen billedkunst. Warsinski var, som Jon Larsen selv skriver i sin selvbiografi, «hen-
synsløst ærlig. Han var nådeløs mot middelmådighet, nærmest rasende mot påtatthet og overfla-
diskhet, overraskende imøtekommende overfor velmente, men mislykkede forsøk, og nesten 
ekstatisk overfor et mesterverk»11. 

Warsinskis fortid i det kommunistiske Polen hadde gitt ham et svært kritisk syn på politiske utopier, 
hvilket ikke var helt i tråd med de politiske og intellektuelle strømninger i Norge i 1970-årene. Han 
utfordret det norske kunstmiljøet med sin kunnskap og viten, sin frie, ofte provoserende tale og 
fremtreden. Den viktigste innsikten ved elevtiden hos Warsinski, var kanskje muligheten til å få et 
sjeldent innblikk i og forståelse for hva et modent og etablert kunstnerskap er og kan bestå i. 
Warsinksis «skole» var annerledes og grundig, skjerpende og utfordrende. 

Warsinskis undervisning hadde tegningen i sentrum. For ham var tegningen grunnlaget for all bil-
ledkunst, og han var av den oppfatning at man kunne tegne med nesten hva som helst, men man 
«måtte ikke drepe papiret», og med dette mente han at man ikke måtte tette igjen papirets struktur. 
Warsinski terpet og terpet på tegning, og det var viktig at man ikke ble «redd for papiret», for da 
var løpet kjørt. Da kunne det aldri bli et godt bilde. «For å kunne lage et godt bilde, må man ha 
selvtillit», sa Warsinski, som ofte gjentok at «selvtillit er selvbedrag». «Det er kun en måte å få 
selvtillit som billedkunster på, og det er gjennom tegning!»

I tillegg til korrektur, bestod undervisningen av felles besøk i Nasjonalgalleriet, inkludert diskusjo-
ner om kunsten, ofte med søndagsturer i marka med medbragt skissebok. I løpet av dette året bragte 
Jon Larsen med seg mange hundre tegninger og et par malerier opp til Warsinskis leilighet og 
atelier for gjennomgang og korrektur. Bare veldig sjelden ytret han seg positivt. Warsinski viste 
likevel en så oppriktig nysgjerrighet overfor bildene og en så opplagt glede over å se hans 
tegninger, at det var naturlig at de fortsatte. Larsen var ofte i atelieret når Warsinski arbeidet, og 
lærte mye av det. Warsinski viste sine arbeider med relevans til utfordringer de hadde snakket om 
eller han hentet frem eksempler fra kunsthistorien eller filosofien. Han viste sine nyeste arbeider og 
spurte ham inngående hva han så: «Hva er det du SER?» ble gjentatt og gjentatt. Det fantes ikke 
noen fasit på hva bildene egentlig forestilte, det var bare å la assosiasjonene strømme. Når det gjalt 
maleri, skulle man male som man tegnet, det var ingen forskjell bortsett fra materialene. 

Warsinski likte å undervise og ga Larsen en særdeles grundig innføring i billedkunst, i tegningens 
vesen og i maleriets mange muligheter. Han ga ham innsikt i og forståelse for blant annet filosofi, 
kunsthistorie, historie, litteratur, fabler, eventyr, mytologi og mystikk, og stimulerte Larsens 
allerede etablerte dragning mot surrealismen med sin åpne, fabulerende og utradisjonelle tankegang 
og tilnærming til kunsten – og i sine bilder. Dette gjalt både temaer, teknikker og materialvalg. 
Warsinski var på ingen måte en erklært surreealist, men hans billedunivers inneholder mange 
surrealistiske 

11  Jon Larsen: Maleri i solnedgang. 169 bilder og ett egg, 1974-1994. Kunstforlaget DEN GYLDNE BANAN, Oslo 2010, s. 34.

REDSOMT ØRNEN STIGER
Olje på lerret 35,5 x 26,5 cm. Barcelona, 1979
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elementer. Han var positiv til og opptatt av surrealismen. Det samme kan ikke sies om samtidens 
norske kunstliv, som så på surrealismen som reaksjonær. 

STUDIER I BARCELONA

Larsens interesse for Salvador Dalí var og er stor. For å finne mer ut av hans kunstnerskap, gjorde 
han I 1977 sin første studietur til Dalís hjemby, Figueras, nord for Barcelona. Han besøkte det da 
nyåpnede Teatro-Museo Dalì , hvilket gjorde sterkt inntrykk. Det var den gang kun ett år siden 
Spania hadde kvittet seg med Francisco Franco, og landet var fattigslig, nedslitt og mørkt. «Gjetere 
drev flokker av geiter over den nesten bilfrie plassen rundt den nye togstasjonen Sants i 
grålysningen». 

Året etter, i 1978, flyttet han til Barcelona for et helt år for å drive selvstudier. I Barcelona studerte 
han de mektige fjellformasjonene, han «omgikkes» spanske surrealister og var en flittig gjest i 
Salvador Dalis eget galleri, der den eksentriske mesteren selv stadig skiftet ut gamle og nye 
arbeider. Han tegnet, malte og spilte gitar. Året i Barcelona ble begynnelsen på en livslang 
kjærlighet til Katalonia og til surrealismen, og de atskillige bilder fra årene etterpå er bearbeidede 
landskaper fra studieåret i Spania. 

I Barcelona møtte han også første gang romafolket og ble kjent med deres musikk. Etter hvert ble 
han svært fascinert og bergtatt av Django Reinhardt og hans gitarlyd, som han selv karakteriserer 
som «akustisk surrealisme på gitar». Likevel fortsatte han hovedsakelig å arbeide som billedkunst-
ner i mange år før musikken tok over. 

GRAFIKKELEV HOS ANNE BREIVIK

Å skulle livnære seg som billedkunstner og musiker kan være vanskelig, og i begynnelsen av 
80-årene ønsket Jon Larsen derfor å lære seg de grafiske teknikkene, slik at han kunne få flere 
bilder å selge. Etter anbefaling fra Dag Kristian Kuløy, ble han høsten 1982 grafikkelev hos Anne 
Breivik i Ateilier Nord i Oslo. Breiviks undervisning var raus og inspirerende, men han var for 
involvert i for mange andre prosjekter til at han fikk fordypet seg i disse studiene. Han avsluttet 
derfor undervisningen senere samme høst. 

KUNSTNERISK PRODUKSJON

Jon Larsen har arbeidet med ulike teknikker; både maleri, akvarell, tegning og lavering, i tillegg til 
at han har laget objekter i tre. Videre har han han eksperimentert mye i forhold til tradisjonelle 
teknikker og materialvalg, hvilket han nok fikk inspirasjon til å gjøre fra elevtiden hos Warsinski. 

I sine komposisjoner maler og tegner han inn dagligdagse gjenstander; det være seg tallerkener, 
glass, bestikk, knapper egg og frukt. Disse settes inn i trolske, drømmeaktige landskap – underlige 
fjell- og klippeformasjoner og suggererende skogslandskaper. 

Hans bilder kan motivmessig deles inn i seks hovedgrupper; 1) surrealistiske landskap/komposisjo-
ner, 2) surrealistiske portretter, 3) naturstudier, 4) bokstavstudier, 5) insektsstudier og 6) objekter. 

LaNDSKaP MED TRE TaLLERKENER
Olje på lerret på plate 42 x 33 cm. Jar, 1980
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Produksjonen består samlet av om lag 90 malerier, 450 tegninger og akvareller, objekter/smykker  
– og et utall skisser og skissebøker.

TEMAER I KUNSTNERSKAPET

Surrealistiske landskap/komposisjoner
Bildet Eggets vokter II, 1980 (opl, nr. 12) er et gjennomarbeidet surrealistisk kystlandskap 
bestående av to fjellformasjoner som stiger opp av havet. Fjellet i forgrunnen er ruglete, fylt av 
groper og rifter. Ut av fjellsiden trer det frem et øye – som ikke ser mot oss, men oppover – over 
hodet på oss. På toppen av fjellet i bakgrunnen hviler et halvt egg, et tilsynelatende tomt skall. Øyet 
synes å vokte egget. Det er foruroligende og uttrykker både ro og uro. Trolig ligger en drøm til 
grunn for motivet. Bildets komposisjon er harmonisk og i balanse, og koloritten er holdt i gråbrunt. 

Høstnatt, 1977 (opl, nr. 22) viser silhouetten av et fjellandskap. Det er dypblått og trolsk, og den 
mørke himmelen er overdrysset med stjerner, og kan gi assosiasjoner til Harald Sohlbergs 
Vinternatt i Rondane. Motivet gir inntrykk av å ha «seget» ut av rammekanten og ned på høyre 
side. Rammen holder det hele oppe, men bildeplaten eller lerretet dukker ikke frem på undersiden. 
Det er et bevisst ulogisk grep fra kunstnerens side for å skape ubalanse og en følelse av at noe ikke 
stemmer.

I bildet med tittelen Natt, fortvilelse og edelstener, 1977 (opl, nr. 39) er inspirasjonen fra Salvador 
Dalí tydelig. En ramme omslutter en komposisjon der en annen ramme rammer inn en tredje. I 
midten ser vi et par røde kvinnelepper, en gaffel på vei inn i bildets midtfelt med underliggende 
skygge, samt en pil som indikerer retning og er på vei inn i indre bilde. Og – opp av andre 
rammekant stiger det opp en glasskaraffel… Tittelen forteller om melankoli, drømmer og sansen 
for det vakre og uventede.

Et bilde som må trekkes frem er Ensomhet, tomhet 
og melankoli, 1977 (opl, nr. 44), som er et tidlig 
arbeide, sikkert utført både med hensyn til kompo-
sisjon, koloritt og utførelse. Jon Larsen er en 
kunstner som kan sitt håndverk. Mot en mørk 
bakgrunn svever en horisontal gaffel, med tydelig 
skygge avspeilet på undersiden. En hvit sky 
forbindes til gaffelen med en en liten svevende rød 
pil som peker i to retninger. Det uttrykker drømmer 
og en følelse av nettopp det tittelen formidler; 
ensomhet, tomhet og melankoli.

I bildet Akvariet synker, 1978 (opl, 1978, nr. 35), 
ser vi et mørkt bylandskap, der bygninger og trær 
ses i silhouett mot den mørke himmelen. En kube 
svever innfelt i et kvadrat, som en slags ramme, på 
himmelen. Foran svever et glass, og er med på å 

ENSOMHET, TOMHET & MELaNKOLI
Olje på lerret 25 x 24,8 cm. Jar, 1977

EGGETS VOKTER II 
Olje på lerret 46 x 46 cm. Oslo, 1980
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skape dybde i bildet. Det er drømmeaktig og det er foruroligende. Her fornemmer betrakteren 
påvirkning både fra surrealismen og kubismen. De svevende kubiske formene gir assosiasjoner til 
et slags kubismens romskip, muligens i ferd med å lande eller bare ute på «rekognisering». 
Kubeformene representerer muligens et slags «drømmenes klarsyn».

Negativ grotte, 1978 (opl, nr. 57) er en mektig komposisjon. En fjellignende form stiger opp og 
avgir tykk, sort røyk som brer seg utover i øvre billedfelt. Bildet kan gi assosiasjoner til Lars 
Hertervigs mektige synteser av kraftfull vestlandsnatur og dramatiske uværsstemninger, samtidig 
som det utfordrer betrakteren med sin ulogiskhet. Hva er det som skjer? Er det et vulkanutbrudd vi 
er vitne til? En borrlignende sylinderform kommer kraftfull opp av nedre billedkant – går over i et 
knudrete fjell og løser seg opp i røyk. Landskapet i bakgrunnen er klart og lys blått. Det er 
drømme aktig og tilhører drømmenes verden. 

Trollet i Moskenes, 1978 (opl, nr. 62) er holdt i dypblått og sort. Vi ser mørke klippeaktige fjell, 
som gir assosiasjoner til nordnorsk natur. En slags gråhvit «tornado» stiger med voldsom kraft opp 
av havet fra nedre billedkant. Det bakenforliggende fjellet og den hvite søylen ligner på en mektig 
og majestetisk ørn. «Tornado»-formen kan oppfattes som en foss opp-ned. Bakgrunnen fremtrer 
harmonisk. Der er både lys og mørke, foruroligende og underlig, og det synes som om vi 
fornemmer overgangene fra natt til morgen.

Isfjell, 1978 (opl, nr. 65) kan ved første øyekast virke som en dramatisk collage, men er det ikke. 
Det er et maleri, olje på lerret. Et tilsynelatende blikk stille, harmonisk hav og en lett grålig himmel 
som gir inntrykk av raskt å kunne trekke opp til uvær danner bakgrunnen. Horisonten er lav, med 
en øy plassert i det fjerne. Et løsrevet mørkt fjell, halvveis på skakke, flerrer dramatisk opp den til-
synelatende harmoniske idyllen, Under havoverflaten ser man dets «røtter» og forstår at det handler 
om et enormt og truende isfjell, utformet som en isblå, kubistisklignende trappeanordning. Isfjellet 
kan gi assosiasjoner til en mulig dramatisk nedfart til havets dyp. En fartsfylt hvit stripe som ender 
opp i en slags rød pil, peker ned i det møre dypet til høyre i bildet. I bildet anes referanser til både 
til kubisme og surrealisme, samt inspirasjon hentet fra Peder Balkes transendente landskaper, malt 
med tynn, utblandet oljemaling.

Med komposisjonen Hode i fjell», 1979 (opl, nr. 82) når Jon Larsen langt, både med hensyn til 
komposisjon, utførelse og egenart. Opp av en klippeaktig fjellside vokser en enorm trelignende 
figur. Ved nærmere ettersyn en slags sfinx fra antikkens Egypt. Som et slags troll stiger det opp, 
uten at det er lett å se om det har ansiktets kjennetegn. Dette må kunne betraktes som et av hans 
hovedverk. Motivet fremtrer som et fjordlandskap, der det gis inntrykk av at maleren står på land 
og ser hva som utspiller seg av dramatiske krefter i naturen. Fjellet omdannes og formes til noe 
nytt. Det er monumentalt, det er foruroligende, det er godt malt og komponert. Det uttrykker 
bevegelse og voldsomhet, og sammenfatter på mange måter Jon Larsens kunstnerskap. Her ser vi 
inspirasjon fra blant annet surrealismen, Theodor Kittelsen, Peder Balke og Salvador Dalí – men 
mest av alt Jon Larsens eget, særegne billedunivers, basert på egne drømmer og erfaringer. 

Theodor Kittelsen synes å være nærværende i Syttende mai på balkongen, 1979 (blyant, lavering, 
HØSTNaTT

Olje på lerret 25 x 25 cm. Jar, 1977
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nr. 58). En knudrete monumental fjellformasjon er omringet av et drømmeaktig, trolsk skogland-
skap med sypresser og florlette skyer. Som betrakter forventer man at det skulle dukke opp tusser 
og troll. Isteden stikker det opp en skje, en kniv og en gaffel. Ved siden av bestikket står en gjengi-
velse av Nils Aas’ høyreiste og stolte skulptur av Kong Haakon i høytidelig positur, som en slags 
særegen varde på toppen av fjellet. Skulpturen av Kong Haakon, som jo i virkeligheten er plassert 
foran Utenriksdepartementet i Oslo plassert i det kittelsenske og trolske landskapet, kan gi assosia-
sjoner til Norges selvstendiget som nasjon. Det er en leken og fantasifull komposisjon som sam-
menstiller de mest uventede elementer og følgelig gir assosiasjoner i mange retninger.

Landskap med tre tallerkener, 1980 (opl, nr. 83) er humoristisk, absurd og motsetningsfull. Tre 
enorme tallerkener i ulik størrelse er innfelt på rad og rekke i et knudrete klipppelandskap. Bildet er 
omsluttet av en pompøs, kraftfull gullforgylt ramme. De tidlige kubistene, Pablo Picasso og George 
Braque, rammet ofte inn sine kubistiske bilder i klassiske gullrammer med mye ornamentikk, 
hvilket på underlig vis harmonerte med det modernistiske uttrykket. Jon Larsens motiv synes på 
avstand å være et klassisk motiv, uvisst om det handler om et slags stilleben bestående av sammen-
stilte hverdagsgjenstander eller et klassisk landskap. Med kombinasjonen kjempetallerkener og 
natur, skjønner betrakteren raskt at det handler om surrealisme, drømmer og det ubevisste – og ikke 
minst en fantastisk fantasiverden.

Delt fjell med tre trapper, 1980 (akvarell, nr. 105) er monumentalt anlagt. Et massivt fjell er delt i 
tre, og der er anlagt trapper mellom disse. En fjerde trapp forsvinner ut av billedkanten mot høyre, 
som om formene fortsetter i repetisjon. Bildet gir assosiasjoner til østlige templer, til inkaene i 
Peru, til arkeologi og fornminner, til trapper som fører opp til det himmelske. Trappene i bildet 
fører imidlertid ikke til topps og til utsikt. De stanser halvveis i fjellets høyde, og gir inntrykk av å 
ha en tilsvarende trapp ned på andre siden. Landkapet er underlig og på mange måter ulogisk, men 
svært fascinerende. Trappene synes å være skåret ut av fjellet, og fjellet delt i tre. I forgrunnen ser 
vi et slags flisebelagt, vakkert gulv. Himmelen er lys og lett, og koloritten for øvrig holdt i gråbrune 
toner. Komposisjonen fremtrer harmonisk og samtidig foruroligende.

Landskap med to strykejern, 1982 (akvarell og blyant, nr. 90) synes ved første øyekast å handle om 
et klassisk romantisk motiv: Et monumentalt utformet ruinlandskap er omkranset av klipper. 
Himmelen og bakgrunnen er lysblå og gir en følelse av letthet. To små mennesker er plassert i 
forgrunnen av bildet, beundrende og skuende utover et slags forhistorisk ruinlandskap. Så oppdager 
man plutselig det uventede og ulogiske; deler av to enorme strykejern er plassert inn blant ruiner og 
klippper ved siden av en vakker bro i stein. De to små menneskene er ryggvendte skuer utover det 
underlige landskapet. Det er dramatisk, og menneskenes litenhet blir satt i kontrast til storheten i 
naturen, ikke minst kreftene som har skapt det besynderlige landskapet. Her går tankene til den 
romantiske maleren I.C. Dahl, selve «gudfaren» i norsk romantikk på 1800-tallet. Bildet kan karak-
teriseres som underfundig «surrealistisk romantikk».

SURREALISTISKE PORTRETTER

Selvportrett med hånd, 1979 (kull, nr. 10) er et bilde verd å trekke frem. Det er utført med sikker 
hånd og en stor dose selvironi. Ansiktet er deformert og helt ugjenkjennelig, og er så forkrøplet og 

KORRIDOR
Olje på lerret 90 x 80 cm. Jar, 1978



SYTTENDE MaI PÅ BaLKONGEN
Blyant og lavering på papir 67 x 60 cm. Barcelona, 1979

NEGaTIV GROTTE
Olje på lerret 70 x 60 cm. Jar, 1978



deformert at det er vanskelig å skjelne øynene. Det kan synes som om skikkelsen kun har et øye, 
som et slags norsk troll, og at det ligger i nesehøyde. Det gir assosiasjoner til spedalskhet, byller og 
folder. Den portretterte, Jon Larsen, står med hånden på brystet, og hånden fremtrer tynn og skje-
lettaktig. Motivet er kuttet i magehøyde. Frakken er knudrete, liksom ansiktet. Ansikt og klær går 
nesten i ett og skaper en helhetlig virkning. Bildet gir både i tegneteknikk og motiv assosiasjoner til 
den norske tegneren og maleren Theodor Kittelsens overveldende fabuleringsevne i groteske 
tegninger og malerier. Ofte var hans kulltegninger utarbeidet i myke toner, slik som hos Larsen.

TROLLET I MOSKENES
Olje på lerret 70 x 60 cm. Jar, 1978

Utstilling i Galleri Christian Quart, Kristiansand, februar 1980.
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ISFJELL
Olje på lerret 100 x 73 cm. Barcelona, 1978

DELT FJELL MED TRE TRaPPER
akvarell på papir 43 x 43,2 cm. Oslo, 1980
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LaNDSKaP MED TO STRYKEJERN

akvarell og blyant på akvarellpapir 45,5 x 45,5 cm. Oslo, 1982
LaNDSKaP MED STRYKEJERN 2

Blyant på akvarellpapir 20 x 17 cm. Oslo, 1980

LaNDSKaP MED STRYKEJERN
Blyant på akvarellpapir 24,5 x 19. Oslo, 1980
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VaMPETE JOMFRU
akvarell og blyant på papir 42 x 42 cm. Oslo, 1981

MURVERK 
Blyant på papir 21,8 x 15 cm. apsley Grange, UK, 1981

TRaPP
Blyant på papir 21,8 x 15 cm   apsley Grange, UK, 1981



Den franske damen som ble skutt like etter, 1978 (kull, nr. 19) også et surrealistisk portrett, der en 
kvinneskikkelse, halvt bortvendt med nedadsenket blikk synes å være på vei ut av billedfeltet. Hun 
gir et knugende inntrykk, og en assosiasjon til at noe foruroligende er i gjære. 

NATURSTUDIER

I den delen av livet da Jon Larsen tegnet og malte, gikk han alltid med en skissebok på lommen, 
slik hans lærer Ryszard Warsinski hadde lært ham. Han oppsøkte naturen med tegnesaker og fanget 
inn trær, grotter, elvelandskap, ofte i nærområdet hvor 
han vokste opp. Mange blyantskisserer blitt til langs 
Lysakerelven, likeledes i Bærumsmarka og ved sjøen. 
Blyantskisser som Kjuker, 1980 (blyant, nr. 3), 
Lysedammen, 1986 (blyant, nr. 7), Veiskjæring 3 
(blyant, nr. 14) er gode eksempler på dette. Kronglete 
trær, klipper, stubber, tresopp, skog i vekselvis djerv, 
sikker strek til mer følsomme, forsiktige uttrykk. 

Fra året i Spania stammer også atskillige skisser. Han 
har tegnet kirker, klipper, stein, fjell- og sjølandskap. 
Han varierer mellom tegninger i myke toner og til mer 
kraftfulle komposisjoner. Streken er sikker og djerv. Av 
disse er det grunn til å trekke frem Mareritt uten hund, 
1978 (blyant, akvarell, kritt, nr. 73); et foruroligende 
klippelandskap uten start eller ende, som om det henger 
og svever i luften. Videre er den Den katalanske hånd, 
1978 (blyant, akvarell, nr. 70) et mer romantisert kyst-
landskap, der svabergene danner en knokkelaktig 
håndform. I Skyer over Rupi», 1978 (blyant, akvarell, 
nr. 72) har han fremstilt et skogslandskap under en 
døsig, grå himmel. Her er det intet foruloroligende, 
grotesk å spore.

Den sarte, forskremte Fugleunge, 1990 (blyant, nr. 61) 
er et eksempel på en studie fra senere år.

INSEKTSSTUDIER

Fra sommeren 1991 stammer en rekke studier av 
insekter. Blyanttegninger og akvareller av insekter av 
ymse slag; løpebiller, edderkopper, fleskeklanner, 
fruktlus, snylteveps, tusenbein, fruktflue, liten 
hoppebille, gresshoppe, osv. Han fanget insektene på 
hybelen sin og tegnet dem som etter levende modell – 
med unntak av noen tørre» lik» fra vinduskarmen. I 

EDDERKOPP
Blyant på papir 14,8 x 9 cm (naturlig størrelse). Oslo, 1991

SPIRaL
akvarell og blyant på akvarellpapir 43 x 43,5 cm. Oslo, 1982
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løpet av sommeren tegnet han 52 forskjellige insektarter, i form av små studier på papir (14,8 cm x 
9 cm). 

Interessen for insekter startet tilfeldig – med et fryktinngydende møte med en diger, hårete 
edderkopp på hybelen, og endte med en interesse og fascinasjon. Studiene er sikkert, detaljert og 
følsomt tegnet – mens enkelte er malt. De er naturtro gjengitt, ofte med skygge. Særlig utmerker 
seg Edderkopp, 1991 (blyant, nr. 128). Den ses ovenfra – fra et fugleperspektiv – og er detaljert 
gjengitt med sine hårete ben. Den er fremstilt ømt og kjærlig, samtidig som de fleste av oss 
oppfatter edderkoppens om «faretruende og ekkel». Liten gresshoppe, 1991 (blyant og akvarell, nr. 
129) er nydelig tegnet, og det er som om den straks er klar for et hopp.

Noen år tidligere hadde Jon Larsen gått og tegnet croquis på Kunst- og Håndverksskolen, hvilket 
ga ham trening i å se og raskt overføre hva han ser til papiret. Mens han arbeidet med insektene, 
fordypet han seg i håndbøker om emnet, samt abonnerte på et tidsskrift om insekter, og satte seg 
med stor iver inn i deres liv og verden. 

BOKSTAVSTUDIER

Insektsserien ble snart avløst av en nytt prosjekt; studiet av bokstavenes utforming og estetikk. Det 
nært forestående OL på Lillehammer med fokus på piktogrammer inspirerte ham, samtidig som 
munkenes illuminerte inititaler og vignetter i deres håndskrevne bibler og skrifter alltid har 
fascinert ham. Hver bokstav har fått sin komposjon 
og er en inngående gjennomgang og studie av 
bokstavene. Bokstavene er satt inn i ulike 
landskap, fjell-, elve- og sjølandskap med grønne 
sletter i forgrunnen og bokstaven plassert i 
forgrunnen. De er utført i akvarell og blyant og er 
små formater (19 cm x 14 cm). De er lekne og fan-
tasifulle, fulle av energi og fargekraft. L’en står i 
flammer, N’en er bygd opp av mursten, I’en har 
sebrastriper, M’en er omgitt av luftige skyer, J’en 
ser ut som sukkertøy, P’en har mønster av en giraff 
og Å’en har to blå- og gulstripete slangelignende 
streker som kveiler seg rundt A’en og gjør den til 
Å.

OBJEKTER

Egget som motiv går igjen i mange av Jon Larsens 
arbeider, også i form av objekter. Sebraegg, 1973 
(laminert tre, nr. 108) er et slags «intarsia-arbeid», 
der et mørkt og lyst treslag er limt sammen slik at 
det danner striper. Eggformen er troverdig både i 
utforming og størrelse (6,2 cm).

SEBRaEGG
Objekt i laminert tre, høyde 6,2 cm. Østerås, 1973

LITEN GRESSHOPPE
Blyant og akvarell på papir 9 x 14,8 cm. Oslo, 1991

GRØNN GRESSHOPPE
Blyant og akvarell på papir 9 x 14,8 cm. Oslo, 1991
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UTSTILLINGER – Separatutstillinger

GALLERI P-43, OSLO – 1977

Allerede som 17-åring hadde han sin utstillingsdebut, og det var samtidig hans første separatutstil-
ling. Dette skjedde i det nyåpnede galleriet, Galleri P-43 i Parkveien 43 i Oslo. Der viste han 20 
malerier og en tegning som alle var malt det siste året. Bildenes motiver varierte over landskap med 
egg; svevende egg, knuste egg, stekte egg, egg i solnedgang, egg som erstatning for kroppsdeler, og 
resulterte i titler som Jean-Luc Ponty med egg, Brudeferd i hard anger (med stekt egg) og Portrett 
av Frank Zappa uten egg. Førstnevnte bilde, Jean-Luc Ponty med egg, 1976 (opl, nr, 24) viser et 
svevende mannshode, fiolinisten og jazzkomponisten Jean-Luc Ponty, parallellt med et svevende 
egg, over et mørklagt, utydelig landskap. En blågrønn himmel danner bakteppet. 

Under hele utstillingsperioden ble det spilt elektronisk musikk av Tangerine Dream, dvs. Edgar 
Froese, som hadde studert hos Salvador Dali.» I programheftet stod det å lese at «intensjonen med 
utstillingen egentlig hadde vært å lage en helhetsopplevelse av bilder, musikk, steking av løk, dikt-
opplesning osv, men at det dessverre ikke lot seg gjøre i denne omgang. Det ble med kombina-
sjonen av bilder og musikk». 

Utstillingen resulterte i god omtale av Erik Egeland i Aftenposten12. Han skriver at «det er en 
generasjon med humor, og en spesiell sådan. Jon Larsens fantasier er således malt i Salvador Dalís 
bilde, til dels ganske effektfullt, men ennu uten nevneverdig innsikt i farvens og formens 
problemer. Det er ikke tilfeldig at den halvgale spanieren er blitt et slags forbilde for denne 
Nordmarka-ungdom. Dali gir nemlig en foranledning til generasonens subtile protest som nettopp 
ligger i en grensesprengende, bisarr og egentlig poengtert og stundom poetisk humor. Den er til 
stede i Jon Larsens bilder, og krydrer begavet og uhøytidelig en del kommentarer i hans hjemme-
avlede katalog»13. Utstillingen ga Jon Larsen mersmak, og han bestemte seg for alvor for å satse på 
billedkunsten. 

GALLERI7, OSLO – 1978

Galleri7 i Munkedamsveien i Oslo var et mye besøkt galleri i 1970-årene. Kanskje et av de mest 
besøkte, trolig fordi det var en del av Club 7. Galleriet ga uetablerte billedkunstnere en mulighet til 
å prøve seg. Galleriet var idealistisk, i så måte at det ikke tok provisjon av salget. Bare et år etter 
utstillingen i Galleri P-43, I 1978, viste Larsen en separatutstilling her. Dette skjedde noen måneder 
etter han returnerte fra Barcelona. Denne gang viste han også en rekke oljemalerier, blant annet 
Korridor (opl, nr. 60), som ble plassert strategisk ved trappen ned i kjellerlokalet. Motivet viser et 
tilsynelatende klassisk kystlandskap med knudrete, rare fjellformasjoner, der det er vanskelig å 
bestemme om det er dag eller natt. Inn fra venstre stømmer lys, mens nedre høyre billeddel ligger i 
mørke. En bred, himmelblå, lysende og vertikal søyle er plassert sentralt i venstre del av bildet, og 

12  Aftenposten, april 1977.
13  Aftenposten. Omtale av Erik Egeland, signert «Rico». Slutten av April 1977.
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oppfattes som bildets egentlige lyskilde. Billedefeltet kan oppfattes som en pålimt strips, og er 
bildets urolige og ulogiske element. Bildet ble senere benyttet som platecover for Hot Club de 
Norvège (1982) og som plakat for Oslo Poesifestival (1986). Motivene på utstillingen varierte fra 
fjellandskap, steiner i kombinasjon med egg, trapper, epler, lyspærer, knapper og lignende. Andre 
bilder som ble vist var Hommage au Gülf(opl, nr. 37), Du skal tro på sirkelen, Akvariet synker 
(opl, nr. 35), Ensomhet, Ensomhet, tomhet og melankoli, Vennene og Den nye veien til Bergen. 

GALLERIET, OSLO – 1979

Hans tredje separatutstilling ble vist i GallerieT14 i Oslo, og viste 21 tegninger og tre akvareller med 
motiver hentet fra Lysakerelva, Barcelona, Hammerfest og Bygdøy. Utstillingen ble godt besøkt, og 
fikk flere forhåndsomtaler, men resulterte ikke i anmeldelser i avisene.

GALLERI7, OSLO – 1980

22 år gammel, i 1980, holder han igjen en separatutstilling i Galleri7, i Club7s lokaler. Utstillingen 
omfattet både malerier, akvareller og tegninger fra de to siste årene, deriblant mage av bildene fra 
Barcelona. Han viste ca. 20 malerier og 15 bilder i andre teknikker. De fleste hadde ikke vært vist 
før, blant annet Syk hund, 1978 (opl, nr. 68). Den syke hunden er vanskelig å få øye på. Opp av 
klippeaktige fjell stiger en dyrelignende klippe, utstyrt med to øyne, tilsynelatende vilkårlig 
plassert; et på det som kan ligne et av bena og et på en slags kropp. Den uformelige, syke kroppen 
gir asossiasjoner til spedalskhet og synes å være i ferd å sluke seg selv…. Det er uhyggelig og 
foruroligende.

I et intervju med Asker og Bærums Budstikke, forteller Larsen at han «for det meste maler surrea-
listiske landskaper, som i utgangspunktet like gjerne kan være fra Kolsåstoppen som fra Nordmarka 
eller Pyrineene»15.

GALLERI CHRISTIAN QUART, KRISTIANSAND – 1980

I februar 1980 viste han sin femte separatutstilling – denne gang i Galleri Christian Quart16 i 
Kristiansand17. For første gang stilte han ut både tegninger, malerier og akvareller samtidig, i alt 
nærmere 30 arbeider, blant annet Montserrat, Obstfelders hund og Hvite klipper. Det eldste bildet 
var fra 1977, mens resterende var fra årene etter. I Fedrelandsvennen18 fremhevet kritiker Oddvar 
Munksgaard alias «Munks», som var berømt for sine slakt, at Larsens tekniske kunnskaper var 
sterke. Bildene omtales som «utført med stor estetisk forståelse, selv om den forvrengte virkelighet 
han avbilder i seg selv kanskje ikke er så vakker». Skribenten viser til at Larsens koloristiske 
detaljer minner om hollandske mestere og at hans bilder er modne. «Med utgangspunkt i landskap 
lar han sin innfallsrikdom omforme motivene, og han fører inn i bildene sine en rekke uventede 
symboler»19.

14  Galleriets rammeverksted var opprinnelig rammeverksted for GallerieT. Galleriet eksisterer ikke lenger .
15  Asker og Bærums Budstikke, utdatert klipp, 1980.
16  Markensgt. 39. Galleriet var drevet av Ernst Poleszynski.
17  Flere av maleriene som ble vist var tidligere innkjøpt av Munchforlaget og utlånt derfra til utstillingen.
18  14.02.1980.
19  Ibid.
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GALLERI OSLO BOKKAFE, OSLO – 1983

Tre år senere, i 1983, viste han en ny separatutstilling i Oslo. Det skjer i Rosenkrantz/Oslo Bokkafé 
på Hambros plass20. Om lag 20 arbeider ble stilt ut, blant annet Lite avgudsbilde, Landskap med tre 
tallerkener, 1980 (opl, nr. 83), L’Agullola, Syk hund, 1978 (opl, nr. 68), Korridor (opl, nr. 60), 
Trollet i Moskenes (opl, nr. 62) og Reddsomt ørnen stiger. Hot Club de Norvège spilte på vernissa-
gen, og de presenterte samtidig LP-platen «Old, New, Borrowed and Blue», den første utgivelsen 
på egen label. 

Asker og Bærums Budstikke skriver at hans bilder «er i den fantastiske genre, surrealistiske 
landskaper og absurde situasjoner, men gjerne med et komisk tilsnitt»21.

FESTIVALUTSTILLER PÅ SOMMERMELBU – 1994

Mange år senere, etter et lengre opphold med utstillinger, ble han invitert til å stille ut under 
Melbufestivalen, SommerMelbu, arrangert av Nordland Akademi for Kunst og Kultur22. Sommeren 
1994 viste han der en separatutstilling viet studiet av bokstavene, en serie med 50 akvareller laget 
spesielt for Melbufestivalen for Hovedgården på Melbu. Med det gjorde han et slags «comeback» 
som billedkunstner. Temaet for bildene var bokstaver, med frie og humorisktiske fabuleringer over 
formen på våre 29 bokstaver. «Flere av maleriene viser en kjempestor bokstav plassert midt i et 
umiskjennelig norsk skumringslandskap»23. Et av bildene var en gigantisk S omgitt av tindrende 
stjerner, V har fått kvisthull og B er sammensatt av en mengde røde hjerter. «Bildenes bakgrunn er 
dominert av vakre fjellandskaper i en harmoni av duse farger»24. Komposisjonene er «skrudd opp 
flere oktaver». 

HURUM KUNSTLAGS GALLERI, HOLMSBU – 1994

Året etter, i 1994, viste han sin siste separatutstilling til nå – i Hurum kunstlags galleri i Holmsbu. 
Her viste han blant annet På feil klode, 1993 (akvarell, nr. 169), som er en fabulerende og 
eventyrlig komposisjon med en sort og hvit ku plassert oppå en klode. Bakgrunnen er holdt i sterk 
himmelblått – verdensrommet – og den lure kua på den svevende, gule kloden ser direkte mot 
betrakteren, og synes å være på en fartsfylt ferd mot oss. Larsen viste i tillegg 21 akvareller med 
bokstavmotiver og 11 insektsmotiver. Utstillingen resulterte ikke i noen avisanmeldelser.

KOLLEKTIVUTSTILLINGER

Med bildet Vampete jomfru debuterte Jon Larsen på Høstutstillingen i 1981. Kunstkritiker Erik 
Egeland omtalte bildet i Aftenposten: «I grafikkavdelingen finner man en del kommunikative bille-
didéer av surrealistisk, symboliserende, litterær art fra Jon Larsens Vampete jomfru til Jan Alterns 

20  Holdt til der hvor Oslo Tinghus står i dag.
21  Asker og Bærums Budstikke, 04.12.1983
22  Er gjort kjent av blant annet skuespilleren Lars Andreas Larsen.
23  Arbeiderbladet, mandag 12.07.1993.
24  Vesterålen avis, lørdag 17.07.1993.
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poetisk-selvironiske farve-etsning ….»25. I 1983 fikk han antatt et nytt bilde på Høstutstillingen, 
Mystisk svev over teglmur, 1984 (akvarell og blyant, nr. 98) i serien med studier fra murverk fra 
Apsley Grange utenfor London. Her ser vi en liten robåt med to personer, en som forsøke å ro og 
en som fisker, svevende over et byggverk i mur, en slags terrasse og utkikkspunkt med utsyn mot 
kalde, blå klipper i horisonten

Jon Larsen har gjennom årene deltatt ved en rekke kollektivutstillinger. Av disse kan nevnes 
Tegneutstilling i GallerieT, Oslo (1979), Østlandssutstillingen (1983) og Den Nasjonale 
Tegneutstillingen på Øvre Frednes i Porsgrunn (1988).

I 1994 deltok han på utstillingen Crossover – malende musikere, der 11 malende musikere hadde 
tatt initiativet til og viste sine bilder på Sentrum Scene i Oslo. Harald Flor i Dagbladet skriver at 
«Det er ikke nok å være rockemusiker for å lage rocka bilder. Slik ser det i alle fall ut når 
musikalske krefter prøver å agere dobbletrollen på Sentrum Scene i Oslo»26. Jon Larsen stilte ut 
sammen med blant annet Morten Abel, Arild Nyqvist, Geir Stadheim, Silje Nergaard, Magne 
Furuholmen, Anne Lise Gjøstøl og Daniel Østvold. Flor fremhever det høye nivået med unntak av 
et par. Utstillingen vekker for ham positive minner fra Club7. «Mye av de siste tiåras bilder hadde 
rockekulturen som viktigere referanse enn museumskunsten, også etter at den begynte å inngå i 
prestisjefylte samlinger». Jon Larsen maler «kosmiske kuer med hodet i stjernene, han får til unike 
stjernetåker, melkeveier og gåtefulle, lyse himmelflekker»27, og viste blant annet bildet På feil 
klode, 1993 (akvarell, blekk, nr. 169) ved siden av bildet han viste på Høstutstillingen og 
Østlandsutstillingen årene før. Flor skriver om Jon Larsen at han «kjører teknisk fiffig i velkjente 
surrealismefotspor, og får formen til å fungere med god illustrasjonseffekt». 

UTSMYKNINGSOPPDRAG

I 1977 skulle mannskapsmessen i militærleiren på Terningmoen utsmykkes, og Jon Larsen ble spurt 
om han ville ta oppdraget, hvilket han takket ja til. I romjulen 1977 brukte han tre dager på å utføre 
en stor veggutsmykking (180 cm x 550 cm). Motivet var hentet fra det lokale skogbruket, og 
skildret en tømmerfløter i vårflommen. Fløteren ble fremstilt som en som mestret kunststykket å 
kikke på stjernene samtidig som han kjempet med stokkene i fossen. 

I mannskapsavisa på Terningmoen beskrives arbeidet som «en kjempemessig tømmerfløter i hard 
kamp med tømmerstokken, kveld, vakker blå himmel som tømmerfløteren gir seg tid til å se på, 
han har oppdaget stjerner. Har noen forresten lagt merke til det enslige og rare tre på andre 
bredden? Gjett om jeg har, det har grønne knopper. Livets tre. Det er skjønt å hvile øynene på»28. 
Tre døgn bevæpnet med pensler, terpentin og olje ble hans bidrag til det norske forsvaret. Arbeidet 
med utsmykkingen motiverte ham til å satse på større formater. 

25  Aftenposten, mandag 28.09.1981.
26  Dagbladet, søndag 06.02.1994.
27  Dagbladet, fredag 04.02.1994.
28  Avisklipp i privat arkiv, udatert.
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MUSIKK – POESI – BILLEDKUNST

I 1920-årene var mange komponister influert av surrealismen eller av spesielle surrealistiske 
kunstnere. De to mest kjente komponistene i den tidlige surrealistiske perioden, var franske Erik 
Satie (1866-1925), som skrev musikken til balletten Parade29, hvilket inspirerte Guillaime 
Apollinaire til å gi surralismen dens navn, og amerikanske George Anteil (1900-1959), som blant 
annet uttalte i skrift at «The Surrealist movement had, from the very beginning, been my friend. In 
one of its manifestos it had been declared that all music was unbearable – excepting, possibly, mine 
– a beautiful and appreciated condescension»30. Av andre tidligsurrealistiske musikkverk kan 
nevnes Kurt Weills «Three Penny Opera» og «Rise and Fall of the City of Mahagonny, samt Igor 
Stravinskis «L’Histoire du soldat».

Selv om André Breton i 1946 skrev heller negativt om musikk i sitt essay «Silence is Golden», har 
senere surrealister, som for eksempel forfatteren Paul Garon, både vært interessert i og har påpekt 
paralleller mellom surrealismen innen billedkunst og improvisasjon innen jazzmusikk og blues. 
Videre har flere jazz- og bluesmusikere vist interesse for surrelismen, hvilket blant annet viste seg 
under World Surrealist Exhibition i Chicago i 197631, da flere surrealistiske performancer ble 
fremført av den amerikanske bluesmusikeren David «Honeyboy» Edwards32. I tillegg har den 
eksperimentelle gruppen Nurse With Wound spilt inn albumet «Chance meeting on a dissecting 
table of a sewing machine and umbrella», der de hentet noen linjer fra Comte de Latutréamonts33 
berømte tekst «Le Chants de Maldoror», som var en viktig tekst og inspirasjonskilde for de tidlige 
surrealistene.
 
Videre har Bob Dylans elleve minutter lange sang «Desolation Row», også kalt «Armageddon-as-
staged-by-Fellini brilliance», tekster som for eksempel «While Ezra Pound and T.S. Elliot/Fighting 
in the captain’s tour/While calypso singers laugh at them and fishermen throw flowers». Dette må 
også kunne betegnes å være et eksempel på surrealismens inflydelse i populærmusikken. Videre 
viste Freddy Mercury i Queen sin interesse for surrealismen da de i 1994 relanserte låten «March of 
the Black Queen»34 på «Queen II».35 Eksemplene er mange når det gjelder surrealismens innflytelse 
på musikere og ulike musikkgenrer.

Jon Larsen er derfor i godt selskap når han både som billedkunster og musiker henter inspirasjon 
fra surrealismen, om enn på to forskjellige måter. Surrealismen innen billedkunst er basert på 

29   Parade ble skrevet av Jean Cocteau i 1916-17 for Serge Diagilev’s Ballets Russes, fremført i Paris 1917. Pablo Picasso tegnet 
kostymene, danseren og koreografen Léonide Massine stod for koreografi (og var med og danset) og orkesteret ble dirigert av 
Ernest Ansermet.

30   LeBaron, Anne: Reflections of Surrealism in Postmodern Musics, In Postmodern Music/Postmodern Thought, Lochead, Judy and 
Auner, Joseph, eds. (s. 30-31).

31   The Chicago Surrealist Group ble etablert i Chicago i 1966, og var med på å organisere utstillingen «The World Surrealist Exhibi-
tion» i Gallery Black Swan i 1976.

32  Født i Shaw, Missisippi, 1915. Han er en levende legende innen blant akustiske bluesmusikere.
33   Pseudonym for Isidore Lucien Ducasse (1846-1870), født i Uruguay, død i Paris. Hans eneste verk, Les Chants de Maldoror» og 

«Poésies» har hatt stor inflytelse på moderne litteratur, spesielt på surrealistene.
34  Første gang utgitt i 1974.
35  Queen, 1994, s. 14.
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drømmer, følelser og det ubevisste. Innen jazzen er også det intuitive og følelsen i sentrum. Dette 
danner en slags fellesnevner for jazz og surrealisme. Det er kanskje derfor Jon Larsen så godt klarer 
å forene musikk og billedkunst. Han får de to kunstuttrykkene til å forenes. De gjør ham helere som 
menneske. Som Jon Larsen selv uttrykker og skriver, er det å male en ensom ting. «På den andre 
siden kan musikk være sosialt, og sammen utfyller de hverandre»36. Han så derfor ingen grunn til å 
måtte velge bort det ene eller andre. Det føltes natulig å drive vekselbruk. Jon Larsen er opptatt av 
sammenhengen mellom musikk og bilde, for – det dreier seg om komposisjon i begge uttrykk, i 
begge kunstarter. Formatet på bildet og lengden på musikkstykket kan sammenlignes. Musikere 
snakker om klang i farger og blåtoner, og malere snakker om fargeklang, harmoni og rytme i 
billedkunsten.

Når Jon Larsen arbeider og skal konsentrere seg om utstillinger, får han inspirasjon til å skrive 
musikk, og når han skal jobbe med musikk dukker bildene opp – ikke for ørene, men for øynene». 
«Å spille jazz er en sosial ting. Du står nærmest naken foran publikum, og lager det på flekken. Å 
male er det motsatte. Du lager det alene, og kan fintenke»37. Likevel oppfatter han surrealismen 
som retning i malerkunsten som en slags «improvisering»38. Han oppfatter både jazz og surrealisme 
som improvisasjon – og som to sider av samme sak. Som musiker og billedkunstner trenger han 
tilgang på underbevisstheten og en sikkerhet på å la den styre utfoldelsen. Uttalelsen kom fra Jon 
Larsen i et intervju i Dagbladet i forbindelse med Django-festivalen på Cosmopolite i Oslo. Det 
skal nevne at også Django Reinhardt, Larsens hovedinspirasjonskilde innen musikken, malte ved 
siden av å være musiker.

Jon Larsens mål om å bli maler ble endret av forskjellige grunner. Da Hot Club de Norvège slo 
gjennom med Lillebjørn Nilsen og «Tanta til Beate»i 1982, førte suksessen med bandet til at det 
ikke lenger var mulig å satse helhjertet på billedkunsten. Plutselig dreide tilværelsen seg kun om 
konserter og studioinnspillinger. Likevel fikk Jon Larsen til et fruktbart «vekselbruk» mellom bil-
ledkunst og musikk. Han er fornøyd med kombinasjonslivet. Det gir ham mulighet for å variere 
livet mellom hektisk turnévirksomhet og billedkunstnerens mer ensomme innoverrettede tilværelse.

På enkelte CD-utgivelser har han selv malt coveromslaget, blant annet for Hot Club de Norveges 
andre LP, «Old, new, borrowed and blue» som utkom i 1982. Der ble oljemaleriet «Korridor», 1978 
(olje på lerret, nr. 60) brukt på forsiden og «Trollet i Moskenes» ,1978 (olp, nr. 62) benyttet som 
motiv på baksiden; en gråblå søyle av noe vannlignende stiger opp – fra bunnen eller fra jordens 
indre – i en fartsfylt, ørnlignende form – og møter det rolige mystiske nordnorske kystlandskapet i 
kjøligblått lys – en blå atmosfære som passer jazzens stemninger. 

På midten av 1980-tallet ble Jon Larsen kjent med forfatteren Axel Jensen gjennom dugnadsarbeid 
for å bygge Oslo Jazzhus i Vikateatret, og de ble etter hvert gode venner. Jensen brukte blant annet 
bildet «Korridor», 1978 (nr. 60) som plakatmotiv for Oslo Poesifestival sommeren 1985. Jensen 

36  Jon Larsen: Maler i solnedgang. 169 bilder og ett egg, 1974-1994. Kunstforlaget DEN GYLDNE BANAN. Oslo 2009, s. 21.
37  Verdens Gang, lørdag 29.05.1993.
38  Dagbladet, 20.01.1995.
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ønsket at Larsen skulle skrive musikk til hans nye bok, «Lul», men Larsen var usikker. Han hadde 
på den tiden vanskelig for å se sammenhengen mellom å komponere i musikk og bilder. 

Samme år startet han samarbeidet med poeten Jan Erik Vold med platen «Den dagen Lady døde». 
Det var Vold som kontaktet ham. Han var interessert i å begynne å gi ut dikt og musikk igjen – etter 
mange års taushet. De utviklet et vennskap og samarbeid som skulle vare lenge. Jan Erik Vold kom 
til å bety mye for Larsen med hensyn til den poetiske dimensjonen. Vennskapet og samarbeidet 
førte tre år senere til at Larsen produserte platen «Blåmann! Blåmann!», der Jan Erik Volds melan-
kolske tekster og Chet Bakers sensuelle og magiske trompet ble spilt inn i et studio i Paris39. 
«Blåmann! Blåmann!»er et helt unikt album i norsk musikkhistorie.

JON LARSENS BILDER SETT I EN STØRRE SAMMENHENG

Surrealismen var en av det 20. århundrets mest betydningsfulle kunstneriske retninger. Som 
ideologisk og tverrestetisk retning har surrealismen hatt stor betydning innen både billedkunst, 
litteratur, film og teater. Trolig har ingen kunstretning har hatt større innflytelse på populærkulturen, 
det være seg reklame, tegneserier og Hollywood. Surrealismen inntok et historisk bakteppe også 
etter 1950, både innen abstrakt ekspressjonisme, konseptkunst, popkunst eller såkalt 
«kroppskunst». 

Paradoksalt nok inntar surrealismen en marginal plass i norsk kunsthistorie, og man kan spørre seg 
hva årsaken er til det. Norsk modernisme har tradisjonelt blitt forstått i forhold til de nasjonale 
parametrene landskap, sosialdemokrati og heimstadsmaleri, i den forstand at kunsten skulle 
reflektere nasjonale verdier. Perioden fra 1920-70 var sterkt preget av denne tilnærmingen, blant 
annet med mellomkrigstidens monumentale dekorasjonsprosjekter og etterkrigstidens lyrisk-
abstrakte landskapsmalerier. De avantgardistiske innslag i norsk kunsthistorie, som blant annet 
plankubismen i 1920-årene og surrealismen fra 1930-årene, har blitt møtt med sterk motstand og 
indignasjon og siden blitt oversett og havnet i skyggen. I Norge har historien om norsk surrealisme 
«gjerne fått preg av sørgespill, hvor surrealismens nedslag i Norge fremstilles som misforstått og 
mislykket»40. Surrealismens underlig marginale posisjon i norsk kunsthistorie hviler nok i større 
grad enn vi har trodd på hvilke briller man bruker. Surrealismen har hatt større betydning for norske 
billedkunstnere enn det mange er klar over eller interessert i å innrømme. Helt siden slutten av 
1920-tallet, har surrealismen inspirert norske kunstnere i større eller mindre grad. Imdlertid er det 
få kunstnere som i større grad enn Jon Larsen har vært så opptatt av retningens opphavspersoner, 
blant annet Salvador Dalí. Blant de fleste norske kunstnere som har vært opptatt av og inspirert av 
surrealismen, finner man en utpreget interesse for Edvard Munch, hvilket muligens har vært med på 
å danne en særegen norsk surrealisme. Ryszard Warsinski var også svært opptatt av Edvard Munch. 
Med Warsinskis kunst tok den norske surrealismen også opp i seg elementer fra polsk kunst og 
polsk surrealisme.

39   I tillegg til Chet Baker og Jan Erik Vold i studio, var Egil Kapstad på piano, Philip Catherine på gitar, Terje Venaas på bass, samt 
jazzkritikeren, billedkunstneren og impresarioen Randi Hultin.

40  God natt da du…. Surrealisme i norsk kunst 1930-2010. Utstillingskatalog, Stenersenmuseet, Oslo 2010, s. 3.

LaBYRINT
akvarell og blyant på papir 42 x 42 cm. Oslo, 1985
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Jon Larsens bilder er dyktig og sikkert utført, og er influert av både nasjonale og internasjonale 
kunstnere og retninger. Fra det «norskeste norske» med Theodor Kittelsen og Lars Hertervig til de 
mer romantiske, tyskinspirerte malere som I.C. Dahl og Caspar David Friedrich til de internasjo-
nale og europeiske med Salvador Dalí, Réne Magritte og malere som Hieronymus Borsch i spissen. 
I tillegg har polsk-norske Ryszard Warsinskis billedverden hatt betydelig innflytelse på hans 
arbeider. Likevel – Jon Larsen er seg selv og representerer utvilsomt sitt eget billedunivers. Han er 
kanskje den av de norske kunstnere som har beveget seg nærmest de kontinentale, europeiske sur-
realistene – men står likevel støtt og sikkert i sitt eget uttrykk og formspråk, oppblandet som det er 
av fantasi, drømmer og mystikk, beslektet med stemninger fra norske troll og eventyr.

Jon Larsens billedverden er både fortellende, surrealistisk og romantisk. Han er romantiker fordi 
hans landskaper uttrykker følelser og fantasi41, og fordi landskapene han fremstiller er idealiserte 
og dramatiske. Han er surrealist fordi han benytter benytter drømmer, fantasi og det ubevisste som 
viktige redskap for å skape motivene – hvilket så settes opp mot og i overraskende kontrast til sur-
realstiske elementer.

Jon Larsens kreative energi og fantasi, hans åpenhet og uttømmelige pågangsmot, hans arbeidsom-
het og disiplin har, sammen med studiereiser, turnéer med Hot Club de Norvège, selvstudier, studi-
ereiser, studieår hos Warsinski og ikke minst hans egne drømmer, vært med å forme hans kunstner-
skap – i bilder og musikk. Jon Larsens billedverden er fylt av humor og underfundighet, samtidig 
som han er opptatt av de dramatiske og mørke sidene ved menneskelivet. Tegningen er og blir selve 
grunnlaget og nerven i hans bilder. Streken er musikalsk, leken, sikker og følsom. Motivene er 
bygget opp og basert på drømmer, kombinert med fremstilling av hverdagslige gjenstander fra vir-
keligheten – som regel i minste detalj. Hans bilder viser drømmeaktige landskap med elementer i 
nye og overraskende sammenehenger. Ved siden av å ha hentet og mottatt impulser fra mange hold, 
er nok hans største inspirator hans kjærlighet til musikken, naturen, sin egen underbevissthet og 
drømmer42. Et møte med hans absurde, humoristiske og mektige billedverden glemmer man ikke så 
lett.

Hilde Mørch
Jar, 1.5.2011

41   Romantikken var en retning in billedkunsten som oppstod på midten av 1700-tallet og varte til midten av 1800-tallet. Den var både 
et opprør mot nyklassisismens formalitet, innhold og intellektuelle holdning, samt at den la vekt på følelser, fantasi og individets 
rett til å uttrykke seg fritt.

42  I hans selvbiografi, Jon Larsen. Maler i solnedgang, 2009, innledes hvert kapittel med en drøm.

Calle Balmes 16, Barcelona, mars 1979. På staffeliet står en uferdig versjon av 
«Om de avskyelige konsekvensene av å klippe hekken, etc». Gitaren er aldri langt unna.
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I surrealistisk positur på Montserrat, mars 1979.
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