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A fejezetben röviden áttekintjük Odd Nerdrum életének 
főbb állomásait. 

ÉLETE ÉS 
MUNKÁSSÁGA
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GYERMEKÉVEI
Odd Nerdrum 1944 április 08.-án látta meg a napvilágot  
Norvégiában. Szülei a Náci megszállás elleni gerillatevékenység 
résztvevőjeként, születése után Nerdrumot Svédországba vitték, 
majd a háború után visszaköltöztek Norvégiába.

Anyja Lillemor és Apja Johan 1950-ben elváltak. Odd-ot és öccsét 
először anyja vette magához a válás után. Azonban Lillemor 
hamarosan New Yorkba utazott tanulni és a gyermekeket 
Norvégiában hagyta. Odd ekkor tapasztalta meg először az 
elhagyatottság érzését.

Később Nerdrum apja halála után megtudta, hogy Johan nem volt a 
biológiai apja, valódi apja David Sandven volt aki szülei összekötője 
volt a Nácik elleni földalatti küzdelem idején. Anyja viszonyt folytatott 
Sandvennel Odd Nerdrum pedig ennek a viszonynak a gyümölcse 
volt.

Ezek az események nagyban hozzájárultak azokhoz a 
vívódásokhoz, a saját identitás kereséséhez, melyet későbbi képei is 
tükröznek.T
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Nerdum gyakran fest több alakos 
nagy kompozíciókat



A Festészet Prófétája - Önarckép
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Nerdrum 1951-ben privát tanulóként kezdte el a tanulmányait a Rudolf Steiner 
iskolában. Ez a hagyományos oktatási módszer helyett a Steiner által megalkotott 
Antropzófián alapuló speciális oktatás volt.

Az Antropozófia kissé ezoterikus tanain szocializálódott Nerdrum világnézetére 
valószínűleg komoly hatást gyakorolt a Steiner iskolában való neveltetés.

Egyik volt mentora szerint Nerdrumon már nagyon korán, a Steiner iskola első 
éveiben megmutatkoztak a művészi tehetség jelei. A Steiner iskolában nagy 
hangsúlyt fektettek a tehetség kutatásra és gondozásra. Bizonyára ez is szerencsés 
momentum volt Nerdrum előéletében.

Nerdrum később felvételt nyert az Oszlói Művészeti akadémiára. Azonban nem tudta 
elfogadni a modern konceptuális művészeti felfogást, és a modern festészet 
kifejezésmódját sem tudta magára erőszakolni. Így hát az akadémiai évek alatt 
autodidakta módon képezte magát, Neo Barokk stílusban. Példaképe Rembrandt 
volt.
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Rembrandt - Claudius Civilis 
összeesküvése (1662) 
Nemzeti Múzeum, Stockholm

Nerdrum elfogadta, sorsát és szembe helyezkedett az akadémia 
modern oktatásával és a saját útját kezdte járni. Persze ez a lázadó 
szembehelyezkedés nem tetszett az Akadémia oktaóinak és 
diákjainak akik teljes mellszélességgel propagálták, hogy Norvégia 
a modern művészetek útját járja.

Később Joseph Beuys tanítványa lett a Düsseldorfi Művészeti 
akadémián. Majd ezt követően megkezdte művészi pályafutását.

Ebben az időben pillantotta meg először a Stockholmi Nemzeti 
Múzeumban Rembrandt - Claudius Civilis összeesküvése c. 
festményét. Mind később elmondta, a kép sokkoló hatással volt rá, 
amely valószínűleg egy életre meghatározta későbbi pályáját.

“ A Sokk amit éreztem teljesen áthatott. Mintha haza találtam volna. 
Azt mondhatom, hogy megtaláltam az otthonomat ezen a képen. 
Egy csodálatos bizalmat éreztem Rembrandt iránt és inspirációt 
adott nekem, mint amikor a kezünket a kályhánál melegítjük. 
Rembrandt nélkül én nagyon rossz lettem volna.”



KORAI MUNKÁSSÁGA (1964-1982) 
Pályafutásának első 20 évében erősen reprezentációs festészetet 
folytatott. Témái az elfogadott társadalmi normákat kérdőjelezték 
meg. Ábrázolásában több volt a fény és a szín mint későbbi 
alkotásain.

Már ekkor is az ember állt a témáinak középpontjában, természet 
után festette képeit, a valóság drámai de hűséges ábrázolásával. 

1968-ban látta először Caravaggio művészetét ami szintén erős 
hatást gyakorolt rá. Hamarosan Olaszországba utazott, ahol 
alaposabban elkezdte tanulmányozni a néhai Itáliai mester munkáit.

Nerdum munkáin a következő években érezhetővé váltak 
Caravaggio hatásai.

 Képei sötétebb tónusra váltottak és drámaibb kifejezőerőt mutattak. 
Témái is morózusabbá váltak, gyakran láthatunk forradalommal, 
háborús utalásokkal bebörtönzésekkel kapcsolatos jeleneteket 
művein. 

Filozófiából is sajátosan művelte magát, gyakran olvasta Rudolf 
Steiner, William Blake, Dosztojevszkij és Swedenborg műveit.
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Egy napsütéses nap - Korai munka



IRÁNYVÁLTÁS 1982 UTÁN
1982-ben prezentálta Szürkület c. festményét, amelyen egy nő 
látható, pőre valójában, amint egy erdei tisztáson a nézőnek háttal 
guggolva, éppen a nagydolgát végzi. 

Nerdrum szándéka az volt az alkotással, hogy bemutassa az embert 
a maga természetességében, rámutatva a prüdéria álságos voltára, 
és értelmetlenül felesleges hiábavalóságára. 

A Nerdumi világnézet ezen a ponton kezdett kibontakozni és alakot 
ölteni. Ennek az univerzumnak a központi alakja az ember akit 
leplezetlen természetességgel mutat be a legkülönb 
élethelyzetekben. A fájdalom, szenvedés, szerelem, anyaság, öröm 

és bánat, mind, mind szerepet kapnak ezeken a képeken, de nem 
kapnak erős hangsúlyt a képek nem ezekről az egyébként 
erőteljesen közvetített érzésekről szólnak, hanem arról a 
természetességről, melyek szerint ezek a jó és rossz dolgok 
kikerülhetetlenül megtörténnek velünk, az emberi lét természetes 
részeként. 

Így a hangsúly az elfogadáson van, amely szerint az ember fogadja 
el önmagát és az élet minden adományát és csapását egyaránt. 
Alkotásai gyakran tűnnek, bizarrnak, nyomasztónak, már.már 
apokaliptikusnak, ugyanakkor folyamatosan jelen van a 
természetesség is.
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Nerdum munka közben



Határ átkelés  - 2014, olaj, 
vászon, 202 x 252 cm

7



A vakok - 2015, olaj, 
vászon, 140 x 195 cm
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A híd - 2014, olaj, vászon, 
105 x 125 cm 
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A Vándor, önarckép - 
2013, olaj, vászon, 120 x 
140 cm 
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TECHNIKA ÉS OKTATÁS
Nerdrum technikája, erőteljes Rembrandti hatásokat mutat. Gyakran 
alkalmazza a Chiraoscuro azaz a fény árnyékhatások drámai 
megjelenítésének módszerét. Akárcsak Rembrandt Nerdrum is fest 
a la príma és réteges lazúr technikával is. Festékeit maga készíti 
pigmentekből és olajból, többféle festőszerrel is kísérletezett pályája 
során, pl. az un. Maroger médiummal is. A réteges festést többnyire 
erőteljes impasztó hatásokkal kombinálja, így gazdagítva a 
festmények textúráját. 

Másik érdekesség, a halszálka mintájú nehéz lenn vászon amire 
fest, amit külön számára készítenek Németországban. 
Hagyományos kréta-olaj alappal alapozza ezeket a vásznakat. A 

vászon alapozását, feszítését és a sötét imprimatúrát gyakran a 
tanítványai végzik helyette. A műhelye ilyen szempontból is a 
tradicionális festőműhely benyomását kelti.

Változatos effekteket alkalmaz festés közben, amelyekkel gazdagon 
kísérletezik és sokat variál, spontán módon. Gyakran megfigyelhető, 
hogy visszakapar, visszatöröl és belecsiszol a képekben ezeket 
különböző száradási stádiumokban is képes megtenni a képen.

Színképzése az un Apellész palettán alapul, amelyet saját ízlése 
szerint kiegészített továbbfejlesztett, létrehozva a Nerdrum palettát. 
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Nerdrum munka közben



Nerdrum oktatás közben
A Nerdum iskola egy nagyon érdekes jelenség. 
Nerdrum maga köré gyűjt egy maroknyi 
tehetséges fiatal festőt, akikkel megosztja 
tudását. Ez komplex tudás átadást jelent, amely 
az anyag és technika használattól kezdve a 
művészeti filozófián keresztül igen összetett 
tudást jelent. 

Nerdrum diákjai egyben segédei és gyakran 
modelljei is akik a műtermi segédmunka 
számos formáját gyakorolva segítik a mestert 

miközben maguk is tanulnak, tapasztalnak. 
Érdekesség, hogy Nerdrum nem kér pénzt az 
oktatásért, a diákok vele laknak és néhány 
hónaptól 1-2 éves időtartamot töltenek vele. 

Egy saját művek fotóit tartalmazó bemutatkozó 
levél után dönti el a Mestert, hogy meghívja e 
magához a szerencsés tanítványt. Aki azután 
egy ideig tanítványtársaival együtt gyakorlatilag 
éjjel nappal jelen vannak a mester életében.
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Tanítványok munkái

Felül: Helene Knoop
Alul balra: Luke Hillestadt
Alul jobbra: Teresa Oaxaca



GICCS, TÖBB MINT MŰVÉSZET
1998-ban egy Oszlói retrospektív kiállítás sajtótájékoztatóján 
Nerdrum nyilvánosan elismerte, hogy amit csinál az GICCS. Majd 
bocsánatot kért, hogy korábban a saját giccsfestészetét 
művészetnek nevezte és szembe szált azokkal akik ezt cáfolták. 
Most igazat adott nekik, hogy ő valóban giccset fest.

Ezt követően több könyvet is megjelentetett, előbb “A giccs” címmel 
majd pár évvel később “A giccs több mint a művészet” címmel. 
Ezekben rámutat, hogy a giccs képvisel mindent amit a művészet 
nem és ezzel a giccs a művészet ellentéte. 

Majd elmagyarázza, hogy a modern művészeti koncepció szerint a 
giccs minden ami a régi művészek munkájára akar hasonlítani, ami 
szentimentális érzelmeket akar kelteni a nézőben és esztétikusan 
tetszeni szeretne a közönségnek, ahelyett, hogy fejlődő tendenciát 
mutatna intellektuális tartalom mellett.

Nerdrum rámutat, hogy a modern művészet úttörői, pártfogó és 
alakítói definiálták újra a művészetet és a giccset és ők fordították 
egymással szembe a két irányzatot. Nerdrum szerint “a giccs 
minden ami emberi és az elrontott művészet nem lehet giccs, de az 
elrontott giccs lehet művészet, így a giccs több mint művészet.”
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna.



A SZERZŐ 
UTÓSZAVA
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Köszönöm, hogy kézbe vetted ezt a kis 
kiadványt, remélem érdekes és hasznos 
információval gazdagodtál általa. Igyekszem a 
jövőben is hasonló, lehetőleg terjedelmesebb 
kiadványokkal színesíteni a hazai művészeti 
szakirodalmat. 

Elkötelezett híve vagyok a hazai művészek, 
alkotók közti párbeszéd kialakításának 
fontosságában és a festészeti tudás 
népszerűsítésében. Bízom benne, hogy minél 

többen követik a példámat a jövőben. A tudás 
megosztása mellett a régi mesterek anyag 
használatának, technikai tudásának kutatása a 
másik terület ami folyamatosan foglalkoztat. 
Innen nézve talán már érthető is, hogy miért 
pont Odd Nerdrumot választottam ennek a 
kötetnek a témájaként.

Amellett, hogy hiszem, hogy ő a ma élő egyik 
legnagyobb művészek egyike. (Bocsánat, a 
legnagyobb giccsfestők egyike :)
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A szerző
Nagy Krisztián - KINVA



kinva@kinvafestmenyek.com

Szeretném felhívni a figyelmet arra a lehetőségre, hogy 
Hazánkban is elérhető a Nerdrum által képviselt tudás egy része, 
ezt a tudásanyagot az http://onlinefestotanfolyam.com címen 
érheti el minden kedves olvasó.

Ráadásul jelen kiadvány apropójaként létezik egy oktatóanyag is 
amely Nerdrum technikáit, oktatja meglehetősen részletesen. Ez 
a tudásanyag pedig itt érhető el. 

http://onlinefestotanfolyamok.com/apellesz-nerdrum-online-f
estotanfolyam-indul/

Emellett, rendszeresen jelentetek meg a facebookon és a 
youtubeon is érdekes szakmai anyagokat a festészetről, 
szeretettel ajánlom őket, ezek eléréséhez kérlek lájkold a 
facebook oldalamat itt: https://www.facebook.com/KINVA.ART/

További kellemes alkotómunkát kívánva maradok tisztelettel:

Nagy Krisztián - KINVA
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