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Kultur
Kunstneren Jarl Goli:

- Naturen er min ka

Jarl Goli maler på linduk, og naturen er med i alle bildene. - Naturen er min katedral, og det er her jeg vil være, sier den ganske ferske, men prisbelønte kunstneren.

Mange kjenner Jarl Goli
som barnetv-onkelen
fra Portveien 2. Nå har
han blitt kunstner, og
i helgen hadde han en
pop-up presentasjon av
bildene sine hos venner på Golivollen ved
Østrungen i Selbu.
Lina Tørum
lina@selbyggen.no

Fredag kveld ble det servert
kortreist og, ifølge kunstneren, lykkelig mat på Golivollen.
Et tjuetalls gjester hadde fått
en invitasjon til pop-up utstilling av og med kunstneren
Jarl Goli. Kjeks med Selbu blå
og rykende varm bålkaffe blir
servert av vertskapet Hans
Ivar Stene og Bjørg Astrid
Kolset Larsen. Goli var en tur
i Trondheim, og ønsket å ta
turen innom Golivollen som
han hadde hørt så mye om.

Trykk på linduk, nr 1-12. Trykkene selges i kun 12 eksemplarer, er signert
og håndkolorert.

Han ønsket å kjenne naturen,
og sitte foran bålet og
drikke kaffe fra svartkjele
sammen med venner. Han er
fascinert av Golivollen, og sier:
- Dere skal være stolt av naturen dere har i Selbu, og dere
skal være stolt av at dere har
folk som har klart å få til et
kunstverk på utsida av veggen
her. Det Hans har gjort,
sammen
med
sin
tilkommende kone, er både
stort, vakkert og unikt, sier
han og sikter til hvordan
samboerparet
har
fått
bygd opp Golivollen og
sjøen utenfor.
- Det er godt å være her, tilføyer han.
Ute er det strålende sol, og
hovedpersonen har en energi og tilstedeværelse utenom
det vanlige. Han snakker med
alle og byr på seg selv. Han
forteller om bildene sine og
veien til å bli kunstneren Jarl
Goli. Han er ærlig og forteller
om både nedturer og oppturer. Men mest om kunsten, for
det er som kunstner han vil

bli kjent. Han understreker
at dette ikke er en utstilling,
men en presentasjon.
- Det er et møte for å bli kjent
med nye folk. Da får de et inntrykk av hva jeg lager, sier
Goli.

en tur, og det måtte han jo få.
Og for de som lurer, navnene
Goli og Golivollen er en ren
tilfeldighet. Lia ovenfor hytta
mot fjellene heter Golia, og
derav Golivollen. Det har altså
ikke noe med Jarl Goli å gjøre.

Hvordan de møttes
Bjørg Astrid og Hans Ivar, har
fått en god venn i Jarl Goli.
De møtte kunstneren først
i Spania i juni i år. Da var de
på sydenferie. Søstera til Hans
Ivar har en leilighet i Spania,
og de var tilfeldigvis med for
å hente et bilde hun hadde
kjøpt av Goli.
- Vi møtte ham hjemme,
og det var så god connection
med en gang. Det var noen elementer i bildet vi henta som
traff oss alle, og så begynte vi å
prate. Han er en fin type. Han
er seg selv, og er så avslappa.
Det er godt å ha ham her, sier
Bjørg Astrid.
Dette var første gang han var
på besøk, og de forteller:
- Han hadde lyst til å ta seg

Fant nytt liv med kunsten
Etter livet som barnetv-onkel
har Jarl Goli vært journalist,
skuespiller, motivator, coach
og deltatt på ulike TV-program. Han forteller at livet har
gitt ham utfordringer, og han
har gått på en smell eller to.
I 2017 satt han på bar bakke,
og var så og si hjemløs. Da
ble han med på et malerkurs i
Barcelona, og det var slik kunstkarrieren startet.
- Jeg var bostedsløs, men
noen venner tok meg inn og
jeg bodde hos dem. Med kunsten fant jeg et nytt innhold
i mitt liv, og jeg fant en indre ro, forteller han og legger
til at kunsten alltid har vært
nærliggende for ham, og som
ung søkte han på kunststudi-
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atedral
et – men begynte på teaterhøyskolen.
Fra bunn til prisvinner
Siden han begynte å male har
han ikke sett seg tilbake. Jarl
Goli produserer kunstverk
i høy hastighet, og har allerede mottatt en lang rekke
høythengende internasjonale priser, blant annet i Italia,
Portugal og Tyskland. Allerede i 2019 ble han utnevnt som
en av verdens 60 viktigste
samtidskunstnere gjennom
ATIM Top 60 Masters, New
York. I 2020 stilte han ut som
«Artist of the Year» i Italia, og
i 2021 ble han kalt «Ambassador of the Art». På denne
tiden har han mottatt rundt
15 utmerkelser, alle internasjonale.
Han hadde sin første norske
utstilling i Hammerfest i 2019.
Neste utstilling ble holdt i
Førde i 2021, og der solgte
han hele 70 bilder fra juli til
desember. Neste år er han invitert til Amsterdam Gallery
i Chelsea, NY, der han skal
stille ut sammen med Cathrine B. Han har nemlig funnet
kjærligheten igjen, og han og
Cathrine bor sammen i Barcelona. Han skryter henne opp i
skyene:
- Hun har gått i lære hos Odd
Nerdrum, og begynner å oppdages i Spania, sier han.
Sammen har de dannet Goli
og Bergsrud artstudio, og
det er her Goli maler bildene
sine, og her han har utviklet
teknikkene sine.

- Naturen er min katedral
Bildene han lager er utpreget
ekspresjonistiske, og det er
lag på lag med metaforer og
elementer. Han understreker
at for ham er det naturen som
er det viktigste, og den er derfor med i alle hans bilder.
- Det er naturen jeg skal
male, for det er her jeg føler
meg hjemme. Naturen er
min katedral. Den gir meg
mye stillhet og ro, sier han
med ettertrykk.
Det er mer ved bildene
enn hva man ser ved første
øyekast. Når man betrakter
bildet ser man lyset og fargene, figurene. Men går man
nærmere, vil man oppdage
nye detaljer, metaforer og historier.
- Folk kom og så, og så gikk
de forbi. Det er dette jeg
prøver å vise. Jeg ønsker å gi
hverdagen
vinger, sier han og forklarer:
- Gleden kjennes godt i hverdagen som gis vinger. Når vi
gir hverdagen vinger, da har
vi gjort en god ting som kunstner.
Begrenset antall
Alle hans originalbilder er
store, ofte rundt 2x2 m. I
tillegg lager han trykk i begrenset antall av bildene. Disse blir håndkolorert og signert, og på denne måten blir
alle bildene hans unike. Han
understreker at han aldri lager mer enn 12 trykk per original.
- Etter min død, hvis noen
forfalsker underskrifta mi og

Jarl Goli bukker til kunstverket til Hans Ivar og Bjørg Astrid. - For dette er et
kunstverk skapt av de her, sier han.

Folk om utstillingen:

Jarl har signert gjesteboka på kunstnerens vis.

selger nummer 13 og 14, så vil
det være ren forfalskning og
kanskje 20 års fengsel. Poenget er at det er veldig strengt.
Derfor gjør jeg det på denne
måten, sier han.
Bestemmer selv kjøperen
Jarl Goli forteller at for ham er
målet at bildene skal henge på
veggen hos folk.
- Det er viktig at bildet får
kjøperen til å fly, og det er en
ære at folk kjøper kunsten
min.
Men Goli understreker at det
er han som bestemmer hvem
som skal ha bildene på veggen, for ikke hvem som helst
kan kjøpe originaler.
- Jeg må vite hvorfor de vil
kjøpe en original. Jeg må vite
at de får en god opplevelse
av bildet og at bildet treffer
vedkommende. Det er bare
glede, og det er det som har
gitt livet mitt et nytt innhold,
for nå jobber jeg fra innsida,
sier kunstneren og legger til
at han også jobber ut mot
bedrifter, og har bedriftspakker som inkluderer et motivasjonsforedrag.
Folket nordpå
Tilbake til sætervollen ved
Østrungen. Jarl Goli snakker
med alle som har møtt opp.
Han forteller om sin forkjærlighet for Nord-Norge
og Trøndelag, og at han finner mye inspirasjon herfra.
«Folket her nordpå» av Petter Selliseth strømmer ofte
over radiokanalene, men det
mange ikke vet, er at det er
Jarl Goli som har skrevet teksten. For i tillegg til å være
kunstner, coach og skuespiller er han også poet, og skriver
tekster og dikt.
- Her på Golivollen ble jeg
nettopp fortalt at det er ei
fjellstue som heter Nordpå
som ikke ligger så langt herfra i luftlinje. Og at hotellet
ofte bruker sangen i markedsføring, sier Jarl Goli som tydelig er i fyr og flamme.
- Nå ble jeg stolt. Så nå må

jeg absolutt ta meg en tur dit.
Kanskje kan jeg ha en pop-up
der en gang, ler han.
- Jeg kommer tilbake
I hytteboka har Jarl Goli tegnet, og her som i bildene hans,
er det mange symboler og
skriblerier. Han spøker med
at når han satt ved sjøen som
Hans Ivar har demmet opp, så
fikk han en fornemmelse. Og
det er denne har han tegnet i
hytteboken.
- Jeg tror, at en eller annen
gang i fremtiden, så kan det
kanskje bli et bryllup her. Jeg
vet ikke jeg, men jeg har kanskje en viss fornemmelse. Jeg
utfordret Hans og Bjørg Astrid
litt i hytteboka i dag, sier han
og ler.
Det er tydelig at han elsker
å være på Golivollen, og han
sier at hit kommer han gjerne
igjen. - Da skal jeg ha «rakkafisk» og Selbu blå. Det er
min favoritt. Og jeg må også
ha Trøndersodd, men den må
jeg sprite opp med litt chili,
for det må jeg bare ha, gliser
han.

- Hva skal du gjøre etter Selbu?
- Da skal jeg opp til Bodø og
inn til Rognan hotell, for der
henger det nå 27 bilder etter hvert. Der har jeg holdt
malerkurs, eller inspirasjonskurs som jeg kaller det. Så
skal jeg tilbake igjen til Barcelona, også drar jeg til Paris for
å motta en liten pris, sier Jarl
Goli og legger til:
- Og neste vår, i mars, da er
jeg tilbake igjen i Selbu. Hvis
alt går etter planen, så kommer jeg på en privattur sammen med kjæresten min, og
da skal vi kanskje innom hytta og male til utstillinga i New
York. Men det er mulig at jeg
også kommer før.
- Da håper jeg vi får lov til å
spise kortreist og lykkelig mat
med en liten knert til, med
Hans og gode venner, sier
kunstner Jarl Goli med et smil
om munnen.

- Det er mange gode fargesammensetninger, og det er veldig
ærlige bilder med mye stemning.
Det er bilder med mye innhold
som kan gi forskjellige oppfatninger til forskjellige personer, sa selbukunstner Brit Uni Kjøsnes.

- Det var mange ﬁne bilder, Jarl.
De kan sette i gang mange tankeprosesser, sa Håvard Gullbrekken.

- Jeg likte veldig godt formene.
Også blir det litt magisk når man
ser de på en sånn plass. Så er det
jo bra med litt myldring rundt
kunst, sa Anne Carlsen i Neadalen
Kunstforening.

- Det er interessante bilder.
Dette var ﬁnt, sa Hege Øien Nilsen og peker ut detaljer ved bildet
til ektemann Johny Nilsen.

