
Utstillingen «Don’t Worry, You Don’t Have to Be 

Happy» av kunstneren Guttorm Glomsås i rommet 

Hvelvet. 

 

Utstillingsrommet er et hvelv hvor inngangen er på kortveggen til venstre for inngangen til 

galleriet. Rommet er rektangulært og omtrent 12 kvadratmeter i areal, og i overkant 2 meter 

fra gulv til tak. I utstillingsrommet er inngangen plassert på den ene langveggen, hvor den 

ene kortveggen er rett til høyre for inngangen, omtrent 1 meter. Veggene er mørkegrå i 

støpejern. Det er montert flere lister i jern med bolter loddrett langs veggene, med ca 1 

meters avstand mellom hver enkelt list. Det er også montert lyse trelister som er lagt som 

lister langs både gulv og tak. Disse listene gjentas i loddrette linjer fra gulv til tak langs 

veggene i hvelvet. De kan minne om lettvegger uten innmat som er plassert oppå de 

mørkegrå støpeveggene, slik at mellomrommet mellom disse listene er rundt 60 cm. Gulvet 

er flislagt med naturgrå og naturlig slitte steinfliser. I taket langs veggene er det montert 

spotter, som lyser i en kraftig hvit kulør. Disse spottene lyser mot høyre og venstre, på de to 

kunstverkene, samt midt på støpejern-veggen fremfor inngangspartiet. 

  

Introduksjon til kunstner: 

Guttorm Glomsås er kunstneren til utstillingen Don’t Worry, You Don’t Have to Be Happy. 

Utstillingen hans er skapt av betong, eddik, armeringsjern, vinyl slanger, kjetting, bøtter og 

vann. Kunstutstillingen består av 10 objekter, da disse kan minne om menneskelige 

kroppsdeler og overflatestrukturen kan minne om et slags korallrev. 

  

Fra inngangspartier til hvelvet kan en til høyre se tre objekter av lysegrå betong som henger 

fra svart kjetting og et slags vanningssystem som starter fra en bøtte plassert ovenfor 

objektene, og derfra et slags rørsystem av vinyl slanger som kveiler seg nedover kjettingene, 

med ca 1cm diameter, og videre inn i objektene. Under objektene er det plassert svarte 

bøtter der væske fra objektet drypper ned i bøtten. Til venstre kan en se samme type 

vanningssystem som kveiler seg ned til de 7 lysegrå betong objektene som henger fra svart 

kjetting og kobler seg inn i de ulike objektene. 

  

Høyre del av Hvelvet 

  

(Hodet) 



De tre objektene som er plassert til høyre, henger over to bøtter, der en avstøpning av et 

hode henger over en bøtte fra kjetting som kobles til bakhodet. Langs ved kjettingen kveiler 

det seg nedover en slange i vinyl som legger seg foran ansiktet og kobler seg inn i venstre 

øye. Fra pannen av verket stikker det ut en del av et armeringsjern som har en ruglete og 

rusten overflate. Ansiktet har en meget ru overflate, som kan minne om et kompakt korallrev, 

der farger som rød, gul, oransje, og hvit brer seg nedover ansiktet og rundt det rustne hornet. 

Det kan virke som at ansiktet er litt nedover bøyd, samt uttrykket i ansiktet virker avslappet, i 

og med at øynene ser ut til å være lukket og munnen er lukket. Fra det som kan minne om 

en avhogde hals, stikker det ut enda et rustent armeringsjern, hvor vannet drypper fra 

spissen og treffer bøtten som er ca. 50 cm nedenfor hodet. En kan se at det også stikker ut 

en del av et armeringsjern fra baksiden av hodet, ca. 20cm mot høyre side av hodet. 

  

(Fot og hånd) 

To av objektene til høyre i Hvelvet kan minne om en avhogd fot og en fingerløs hånd, der 

hånden henger ca. 5 cm over bøtten på gulvet. Ca. 1 m over hånden henger det et objekt 

som kan minne om en avhogd fot. Foten henger fra et rustent armeringsjern som er bøyd lik 

formen av en stift, som gjerne er festet i fotens hæl. Fra denne stiften blir foten koblet til 

kjettingen og vanningssystemet, som kobles inn i den fremre fotsålen av foten. Fra det rustne 

armeringsjernet kan en se farger som rød, oransje renne nedover og være med på å forme 

overflaten på foten. Overflaten er ru og kan minne om overflaten til et kompakt korallrev. 

Hånden henger også fra et stiftformet rustent armeringsjern, men fargene som omringer 

hånden er hvit og lys beige, samt nålsmå gråe natursteiner som en så vidt kan se komme 

gjennom overflaten. Det stiftlignende armeringsjernet er koblet inn i håndens avkuttede 

håndledd, hvor også vanningssystemet kveiler seg nedover kjettingen som armeringsjernet 

henger i. Det svarte røret, trolig med en diameter på 1 cm kobles inn i håndleddet på 

oversiden av hånden. Det kan se ut til at hånden bare har tre fingre, lillefinger, ringfinger og 

langfinger, ettersom en bare kan se stumpene av dem. 

  

Venstre del av Hvelvet 

  

Til venstre for Hvelvets inngangsparti kan en se 7 objekter som henger fra kjetting. På gulvet 

under disse objektene er det plassert 5 bøtter, der én av dem har en slags rød væske som 

skimtes i bunnen av bøtten. Nærmest, ved inngangspartiets vegg, henger det et objekt på 

skulderhøyde og kan minne om et skulderparti der en kan se halve brystet til et menneske. 

Objektet henger fra et bøyd rustent armeringsjern som strekker seg ut av det som kan se ut 

til å være en avhogd overarm, slik at armeringsjernet skyter ca. 50 cm ut av fremsiden på 

skulderen i nærheten av det som kan se ut som en armhule. Den andre enden av 



armeringsjernet skyter ned i retning venstre fra det brystlignende objektet ca. 20 cm. Fra 

denne enden drypper det væske ned i bøtten som er plassert ca. 1 m under objektet. 

Væsken kommer fra rørsystemet som kveiler seg nedover kjettingen og et av rørene kan en 

se legge seg foran objektet og kobler seg i det som kan virke som en brystvortes plassering 

på objektet. Overflaten til objektet er ru og fra objektets topp skimter en fargetoner i rosa, 

oransje og rød som sprer seg over den hvite overflaten. 

  

Ca. 50 cm bak objektet som minner om en skulder er det plassert en bøtte på gulvet under to 

objekter, hvor det ene henger nesten nedi. Det ser ut til å være en slags rund form som 

henger fra en “s”-formet bøyle, som igjen hekter seg inn i kjetting. Den “s”-formede bøylen 

hekter seg inn i objektets armeringsjern som en så vidt kan se på objektets øvre del. 

Objektet er på størrelse med en voksen knyttneve. Overflaten til verket er ru og har et 

fargespill av lyse kulører som beige, hvit og en slags lys oransje tone som sprer seg fra 

armeringsjernet og nedover objektet. På baksiden kan en se et rør som hekter seg inn i 

objektet. Ca 1 m over det runde objektet kan en se en sammensetning av noe som kan 

minne om hender som viser håndflaten ut. Det kan se ut til at hånden er avkuttet fra 

håndleddet, og det stikker opp et ca 20 cm langt armeringsjern fra det som ser ut til å være 

håndleddet på hånden. Objektets overflate kan minne om et korallrev og fargene varierer fra 

lys rosa, til en brunlig gul og oransje, samt hvit. Rørsystemet kobler seg til håndleddet av 

hånden.  

  

Til høyre for de to objektene, er det plassert en bøtte på midten av kortveggen. Over bøtten 

henger det to objekter, ett i størrelsen av en knyttneve ca. 20 cm over bøtten, og et annet ca. 

50 cm over bøtten som kan minne om et hode snudd opp ned. Det knyttnevestore objektet 

henger i en slags rusten armeringsjern stift, slik at område rundt armeringsjernet har en slags 

rusten rød-gul tone. Objektet i sin helhet har en slags rund fasong med et element som 

stikker ut av bunnen av det runde elementet. Elementet som stikker ut har en tommelaktig 

fasong og lengde, men diagonalen er gjerne på størrelse med en agurk. Over det runde 

objektet henger et objekt som kan minne om et hode, plassert opp ned, der ansiktet peker 

mot høyre. Det kan virke som at det hodelignende objektet ligger på en annen overflate som 

er plassert på baksiden av hodet. Hodet i sin helhet har to armeringsjern, der det ene har en 

horisontalvinkel og borrer seg inn i øret som vender mot Hvelvets inngang, og det andre 

stikker opp av halsåpningen til hodet. Det kan virke som at rørsystemet kobler seg til objektet 

fra baksiden. Overflaten til hodet er ru og kan minne om rur som skaper en bevegelig 

overflate på berg. Fargene som spiller er lys rosa, beige, lys gul og hvit, der fargene utspilles 

mest i det som kan se ut som et avslappet ansikt, da øynene er lukket og munnen nesten 



ikke kan sees gjennom overflatestrukturen av mikro utvekster som sammen skaper et 

komplekst mønster, som et korallrev som strekker seg utover en overflate.   

  

(Rød bøtte) 

Til høyre for det opp-ned snudde hodet, ca. 40 cm, og ca. 30 cm ut fra motsatt vegg for 

Hvelvets inngangsparti, er det plassert en svart bøtte med et betong objekt hengende inne i 

bøtten. Betong objektet har en slags rund fasong på størrelse med en knyttneve og er 

spiddet av et armeringsjern som kan se ut til å være formet som en stift på overdelen av 

objektet. I det stiftlignende armeringsjernet er det koblet til kjetting som henger ned fra taket, 

hvor også vannsystemet av rør kveiler seg rundt og ned mot objektet for så å koble seg inn 

på overdelen, nært armeringsjern stiftet. Overflaten på objektet kan minne om et lite korallrev 

i forhold til struktur og mønster av lyse farger som lys oransje, beige, lys grå og hvit som 

strekker seg nedover fra støpejernet til undersiden av objektet. Ned i bøtten kan en se en 

nesten rød væske som dekker bunnen av den svarte bøtten. 

  

(Kveilede føtter) 

Fremfor bøtten med den røde væsken, ca. 5 cm og ca. 20 cm ut fra langside veggen, er det 

plassert en svart bøtte med et objekt hengende fra svart kjetting i hoftehøyde over bøtten. På 

avstand kan verket minne om to føtter som viser fotsålene sine, og hvor resten av foten 

forsvinner inn i en annen form av betong. Kjettingen henger fra toppen av betong formen 

hvor føttene springer ut av, der en kan se noe som kan minne om rusten ståltråd feste seg i 

toppen av betong formen rett ved kjettingen som holder objektet oppe. Den ene fotsålen er 

plassert ca. på midten av betong formen og peker mot taket, slik at en tydelig kan se både 

hælen og det som kan se ut til å være tærne. Den andre fotsålen er plassert slik at tærne er 

på høyde med den andre fotsålens hæl, hvor en kan se en stortå. Fra stortåen til hælen av 

fotsålen er det en helling ut fra betong formen, slik at tærne er bøyd ut fra betong formen. 

Betong formen kan mulig være bredere i toppen og slankere i bunnen, lik en opp ned kjegle 

hvor fotsåler og hæler stikker ut av kjeglen. Midt på venstre side av verket stikker det ut et 

slags spyd av rustet armeringsjern, i fargen rødoransje og hvite flekker. Selve betong 

objektets overflate kan minne om korall i rødlige toner, gule og oransje farger, hvit og lys grå 

toner. Det kan se ut til at vannsystemet av rør kveiler seg nedover kjettingen og kobler seg til 

objektet på baksiden. 

  

  

 

 


