
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To kunstneres møte med multikunstneren 

Nils-Aslak Valkeapää 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forestilling med kunstnerduoen 2eina: 

Ann Christin Nordberg og Asbjørn Forsøget 

Sadji  
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Nils-Aslak Valkeapää  

Forfatter 

Musiker  

Bildekunstner  

(1943-2001) 



 

 

SADJI 
 

 

Sadji er samisk og betyr spor, merke etter noe.  
Forestillingen Sadji er inspirert av kunstnerduoen 2eina sitt møte 
med den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää sitt arbeid. 
Valkeapää mottok i 1991 Nordisk Råds litteraturpris. Han har vært 
en ambassadør for samisk kunst og kultur og er fortsatt en inspira-
sjon for dagens samiske kunstnere. 

Kunstnerduoen 2eina består av kunstnerne Ann Christin Nordberg 
og Asbjørn Unor Forsøget. 
 
Ann Christin Nordberg er scenekunstner, skuespiller, teaterpeda-
gog og instruktør. Hun arbeider med kreative prosesser, idéutvikling 
og kommunikasjon innenfor kunst og kultur. 
 
Asbjørn Unor Forsøget er bildekunstner. Han arbeider med maleri, 
skulptur, performance, installasjon og keramikk. 
 

Sadji er en invitasjon inn i den samiske kunstens univers. Tekst og 
musikk som fremføres er skrevet og komponert av multikunstneren 
Nils-Aslak Valkeapää. Sadji skal gi publikum en unik opplevelse og 
inspirere til et ønske om å få vite mer om mennesket og kunstneren 
som alltid har vært en kilde til inspirasjon for det samiske kunst-
uttrykk. 
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Lásságámmi 

Lásságámmi ligger i 

Skibotn i Nord-

Troms og var Nils-

Aslak Valkeapääs 

hjem . 

Lásságámmi er et samisk ord som kan 

oversettes med Svaberggammen.  

Lásságámmi  er bygd på et Svaberg. 

Etter Nils-Aslak Valkeapääs død 
ble Lásságámmi gjort om til 
forsker– og kunstnerbolig. 
Kunstnerne søker opphold i 
korte eller lengre perioder.  
I periodene mellom kunstner-
oppholdene er boligen åpen for 
besøk av publikum til avtalte 
tider. 

Kunstnerduoen 2eina har bodd 

på Lásságámmi i to perioder 

under arbeidet med Sadji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Bilder fra forestillingen 
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John Gustavsen har skrevet teksten om forfatteren Nils-Aslak 
Valkeapää. Han har jobbet mye med Valkeapääs poesi og er 
opptatt av å formidle dikterens politiske engasjement og hans 
innsats for urfolksproblematikken i et globalt perspektiv. 
 John Gustavsen er lærer, forfatter og frilansjournalist. 
Sammen med Marry A. Somby og Nils-Aslak Valkeapää tok han 
initiativ til stiftingen av Sámi Girjecálliid Searvi, Samisk for-
fatterforening. 

Ola Graff har skrevet teksten om Nils-Aslak Valkeapää som musiker, og 
han har ved flere anledninger holdt foredrag om musikeren Nils-Aslak 
Valkeapää. Han er opptatt av å formidle det nyskapende og grense-
sprengende i musikken hans. Han forteller også om unge talenter som 
ble oppdaget fordi Valkeapää tok barna med i sitt skapende virke. 
 Ola Graff er forsker på Universitetsmuseet i Tromsø. 

Irene Snarby  har skrevet teksten om Nils-Aslak Valkeapää som bilde-
kunstner. Hun har en kunsthistorikers tilnærming til kunstneren. Også 
på det feltet har han vært en kosmopolitt og bidro sterkt til å etablere 
og sette samisk bildekunst på kartet på 1970-tallet. 
 Irene Snarby er forsker og  stipendiat og tilknyttet SARP (The 
Sámi art research project) ved Universitetet i Tromsø. 

Tekstene om Nils-Aslak Valkeapää er skrevet av: 

Mer om Nils-Aslak Valkeapää kan du finne her: 
Nettsider: 

www.valkeapaa.no (kommer) 

www.youtube.com - musikk og film 

www.lassagammi.no - om kunstnerboligen og kunstneren 

wikipedia  -forfatterpresentasjon 

Utvalgte bøker som er oversatt fra samisk til norsk og kan lånes på folkebiblioteket: 

Valkeapää, Nils-Aslak: Helsing frå sameland, 1979  

Valkeapää, Nils Aslak: Vindens veier, 1990 

Valkeapää, Nils-Aslak: Solen, min far, 1990 

Valkeapää, Nils-Aslak: Jorda, min mor, 2002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFATTEREN 

Valkeapää fanget verden 
av John Gustavsen 

Nils-Aslak Valkeapää så på seg selv som en gjest på jorden. Han ville at menneskene skulle ta 
ansvar både for seg selv og omgivelsene. Gjennom kunsten inviterte han oss til livet.    
Mellom 23. mars 1943 og 26. november 2001 var Nils-Aslak Valkeapää gjest på jorden. Hans 
lange kunstnervirke startet med joiken på slutten av 1960-tallet, fortsatte med forfatterskap, 
billedkunst, musikk, fotografering og film. Han ble ofte betegnet som multikunstner. 
Han ble født i Palojoensuu i Enontekiö kommune, og familien, mor og far, søster og bror, 
dreiv med rein. Foreldrene skjønte at han ikke var som andre barn; reinslakting likte han 
ikke. På et foto fra han er tre-fire år virker han veldig sky. Et dikt sier litt om hvem han var: 
 

Jorda lød, ga gjenlyd 

Dra nå av sted, mitt barn 

Bre ut dine vinger, fly 

Finn ditt sinn, avvei 

Overvei 

(Fra Nu guhkkin dat mii lahka/ Så nært det fjerne, DAT 1994. Oversatt av Harald Gaski, Jon Todal og Kristina Utsi) 
 

Nils-Aslak Valkeapää gikk på lærerskolen i Kemijärvi i finsk Lappland. Men han praktiserte 
aldri som lærer. Da han var rundt 25 år, tok han steget inn i kunsten. Først og fremst var det 
joiken som opptok ham. Men han tegnet og skreiv. Og han var sint, sint fordi samiske barn 
ikke fikk lære morsmålet og fordi de nordiske statene okkuperte hva han oppfattet som sa-
menes land. Dette var drivkraften bak den første boka som kom, utgitt på finsk i 1971, Ter-
veisiä Lapista (nynorsk Helsing frå Sameland, Pax forlag 1979, oversatt av Liv Hatle). Boka 
kom ut ”i ungdommelig sinne”, og han forteller at ”i hjarte mitt kvitra blåstrupen, men til 
tider bles ein kald vind der”. 
Valkeapää (”det lyse hodet”) gikk lange veger fram til han i 1991 ble tildelt Nordisk Råds 
Litteraturpris for dikt- og fotosamlingen Beaivvi, áhcázán, norsk Solen, min far. Dette var et 
høydepunkt i tilværelsen med store påfølgende opptredener. Mange oppdrag ventet eller 
ble prosjektert, men så skjedde det dramatiske: "Áillohaš" som venner kalte ham, ble i 1996 
utsatt for en bilulykke ikke langt fra hjemmet i Beattet/ Pättikä, fire mil vest om Karesuando. 
Lenge svevde han mellom liv og død, men kom seg på beina, og fortsatte... 
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MUSIKEREN 

“Hva skal du i en himmel der du ikke får joike”? Áilluhaš’ betydning for den samiske 
joiken. 
av Ola Graff 

Nils-Aslak Valkeapää (Áilluhaš) er kanskje den mest mangfoldige samiske kunstneren 
som har levd. Arbeidet hans med joik fikk stor betydning. Han var svært opptatt av 
joiken og å skape repekt for joiken. Han så helhetlig på musikk, poesi og bildekunst. 
 Han har holdt konserter over store deler av verden. Han var blant annet flere 
ganger i Japan. I 1975 deltok han på det første møtet i Verdensrådet for urfolk i Canada. 
Flere representanter var skeptisk til samene på grunn av deres hvite hudfarge, men da 
Nils-Aslak framførte en joik, var skepsisen som blåst bort, og samene blei godtatt på linje 
med alle de andre.    
Han utvidet perspektivet også utover joik. Han holdt noen få konserter med gamle 
samiske salmer hvor han diktet ny tekst til melodiene. Dette blei utgitt etter hans død. 
En av sangene, Giitu buot attáldagain (Takk for alle gaver), er tatt med i den nye samiske 
kirkesalmeboka, Sálbmagirji II. 
Hans største opptreden noen gang var å åpne De olympiske lekene på Lillehammer i 
1994. Åpningsseremonien blei sett av hundrevis av millioner mennesker. Han lagde en 
ny joik i helt tradisjonell stil til denne åpninga. Etterpå ga han den ut på plate. 

BILDEKUNSTNEREN 

Noen tanker om Nils-Aslak Valkeapääs billedkunst 

av Irene Snarby 

Nils-Aslak Valkeapää var en multikunstner. Han var ikke opptatt av grenser mellom 
sjangere, heller tvert om, han visket dem ut. Han var opptatt av å utvikle den samiske 
kulturen i vår moderne tid, der det særegne og mangefasetterte også skulle være en 
viktig stemme, ikke bare det ensrettede og spesialiserte.  Han kombinerte poesi, joik og 
billedkunst til en sterk helhet. Ord, bilder og musikk virket sammen. Med dette viste 
han en særlig vilje til formidling. Dette performance-aspektet kan tolkes som en samti-
dig videreføring av en holistisk tankegang, men også som en del av moderne kunst i 
hans tid, hvor impulser utenfra var like viktig som innholdet. Valkeapää så på alt som en 
enhet, og denne grensesprengende innstillingen til kunsten har gitt han en helt spesiell 
status i det samiske og nordiske kulturlivet. 


