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– Marte, som har Down syn-
drom, er vant til å føle seg i 
mindretall. Jeg har ønsket å 
skape  en situasjon der disse 
portrettene dominerer, slik at 
vi som ikke har syndromet skal 
føle oss dominert av henne, sier 
kunststudenten.

Ideen fikk han etter å ha sett 
Wexelsen Goksøyr som Jeanne 
d’Arc på Kunsthøgskolen.

– Jeg ble fascinert over hvor 
dyktig hun var, sier han.

Selv om Bulai er bare 24 år, 
har han drevet med portrett-
aktivisme i mange år.

– Det er min kunstretning. 
Gjennom arbeidene mine vil 
jeg opplyse om saker og føre 
 debatt. Jeg trekker fram men-
nesker via portretter, gjerne 
mange av samme person. Det-
te er min tredje serie, forklarer 
han mens vi beveger oss på kryss 
og tvers av de hundre hodene 
som er plassert på gallerigulvet.

Romania. Han kommer fra den 
lille landsbyen Tamaseni nord-
øst i Romania. Der vokste han 
opp i en sterkt religiøs arbeider-
familie. Iulian bestemte seg tid-
lig for å bli prest og startet stu-
diene på en Fransiskanerskole.

– Gud var viktig for meg. På 
denne skolen hadde vi forskjel-
lige kunstatelier, musikktilbud 
og språk ved siden av teologien. 
Jeg valgte mye kunst. Da jeg var 
18 år hadde jeg utstilling med 

14 ulike relieffer med religiøse 
motiver. Allerede da lagde jeg 
en serie. 

Etter fire år ga han opp preste- 
studiene.

– Hva sa de på skolen?
– De visste det var et solid valg 

og støttet meg i at jeg skulle  
drive med kunst. Familien også.

Fortsatt er en sterk tro ut-
gangspunktet for alt den unge 
rumeneren gjør.

– Prestekallet mitt har tatt  
andre former. Jeg jobber for 
menneskets ære. Det er det en 
prest burde gjøre, synes han. 

Menighetsforvalter. I Nor-
ge har katolikken jobb som  
menighetsforvalter i Den norske 
kirke, i Paulus kirke et steinkast 
fra Kunsthøgskolen der han er 
elev. De søndagene han har an-
ledning er han på gudstjeneste i 
sitt eget kirkesamfunn. Han har 
også jobbet frivillig i Fransiskus-
hjelpen. Nå har han permisjon.

– Når jeg går gatelangs er jeg 
opptatt av å snakke med men-
nesker. Jeg har særlig konsen-
trert meg om tiggere fra rom-
folket, stoffselgere og prostitu-
erte. Jeg tilbyr dem en samtale 
– noen ganger en kopp te. Jeg 
prøver å være sammen med dem 
uten å tilby materiell hjelp. 

– Hvorfor kom du til Norge?
– Søstrene mine bodde her, så 

jeg besøkte dem, fikk venner og 
etter hvert kjæreste her. 

Gatestatue. Studiene har han 
finansiert på originalt vis.

– Jeg tjente mine første pen-
ger som gatestatue, som Henrik 
Ibsen foran Stortinget og Grand 
Hotell. Det folk la i hatten holdt 
til både skolepenger og livsopp-
hold, forteller han stolt.

– Hvorfor Ibsen?
– Det var et strategisk valg. 

Det finnes så mange statuer 
uten identitet, og jeg syntes han 
var representativ utenfor Grand. 
Jeg studerte bilder av dikteren, 
og leste litt hva han sto for. 
Masken lagde jeg selv. Den var 
på mange måter utgangspunktet 
for portrettaktivismen.

– Noe traff meg. Han flytter 
ørlite grann på en av skulp- 
turene av Marte.

– Jeg kjente ikke mennesker 
med Down syndrom før jeg så 
Martes forestilling.  Noe traff 
meg. Å se en Jeanne d’Arc som 
ikke var en sjablong var sterkt. 
Hun var like sta, men hadde et 
annerledes utseende. Hun var 
sjarmerende på en spesiell måte. 
Ideen til dette prosjektet fødtes 
samme kveld.

Han kontaktet skuespilleren, 
fikk komme hjem for å fotogra-

fere og intervjue henne.
– Hun var sjenerøs i ord og 

tanker. Et fantastisk menneske, 
synes kunstneren. 

Og:
– Hun sa ja umiddelbart, selv 

om hun ikke hadde noen for-
mening om hvordan utstillin-
gen ville bli. Marte ville stole 
på meg.

– Hvordan har du laget alle 
 hodene?

– Man lager først en modell i 
leire. Så støper man den i gips. 
Etterpå har jeg lagd en støpe-
form rundt gipsportrettet. Inni 
den har jeg støpt fire portretter i 
porselen, og presset 96 portret-
ter i vanlig leire. Satt dem i ovn 
ved ulike temperaturer.

Noen er hvite. Noen brune.
– Det er fortsatt Marte, men 

et tegn på at det er folk med 
Down i mange ulike kulturer. 

– Hva synes dine medstudenter 
om dette prosjektet?

Portrett- 
aktivisten

IulIan BulaI
24 år. Har kjæreste. Fra 
Romania. Kunststudent.  
Jobber også som menighets-
forvalter i Paulus kirke.  
Aktuell: Åpner utstillingen 
«Utrydningstruet. 100 ke-
ramiske portretter av Marte 
Wexelsen Goksøyr».  
Sted:  Galleri Seilduken, 
Steenstrups gt 17 b.  
Åpent torsdag 18 – 20, 
fredag 14 – 17, lørdag  
og søndag 14 - 17. 

Iulian Bulai stiller ut 100 keramiske 
portretter av Marte Wexelsen Goksøyr. 

Rumeneren ga opp prestestudiene for å være 
portrettaktivist.

Et av de fire ulike porselens- 
portrettene som Iulian Bulaihar 
laget av Marte Wexelsen Goksøyr.  

■■ Harm-Christian■ Tolden 
(43) blir kommunaldirektør for 
kultur, næring, kirke og idrett 
i  Bergen. – Jeg går til jobben 
med stor ydmykhet og begeist-
ring. Gjennom 16 år har jeg 
vært så heldig å få arbeide for og 
sammen med Bergen kommune 
med alt fra Hansadager, kultur-
netter, feiring av 250.000 bergen-
sere, og nå senest i Norsk publi-
kumsutvikling, et nasjonalt initi-

ativ tatt av Bergen 
kommune. Og nå 
skal jeg få job-
be i kommunen, 
og fortsatt til det 
beste for byen og 

innbyggerne. Det gleder jeg meg 
veldig til. Ikke minst til å bli en-
da bedre kjent med alle de dyk-
tige ansatte i organisasjonen, sier 
Tolden. Han begynner i jobben 
1. august. � Vårt�Land

Bergens nye kirke- og kultursjef
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Sennepsfrøet
Bibelen fortalt fra Kasakhstan

I samarbeid med lokale arrangører  
inviterer Bibelselskapet til vandreut-

stilling med bilder av den kasakhstanske 
kunstneren Nelly Bube.

Utstillingsteder: Kristiansand, 
Stavanger, Karmøy, Fitjar, Oslo  

og Lista.

Nordberg kirke, Oslo
11. mars – 28. mars

SØNDAG 11. MARS KL. 11.00
Gudstjeneste/utstillingsåpning
Journalist/teolog Gunnar Grøndahl innleder, general-
sekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen deltar.

ONSDAG 14. MARS KL. 20.00
Noe å tro på. Filosof Henrik Syse. 
Felles arrangement med Nordre Aker kirkeakademi.   
Billettpris kr. 100,-

ONSDAG 21. MARS KL. 20.00
Hjertet skriker, jeg kan ikke tie. Et møte med 
det nye bibelspråket i Bibel 2011 og i Nelly 
Bubes bilder. Prosjektleder Hans-Olav Mørk.

ONSDAG 28. MARS KL. 20.00
Kjærlighetskveld – Høysangen fortalt.  
Forteller Anne Kristin Aasmundtveit. Sang av Nord-
berg kirkekor og damekoret Drops. Billettpris kr. 100,-

UTSTILLINGEN ER ÅPEN  fram til kl. 15 på søndag 11., 18. 
og 25. mars, kl. 18 – 20 på mandag 12., 19. og 26. mars og 
kl. 11 – 14 på lørdag 10., 17. og 24. mars.  Gratis adgang. 
Utstillingen vil også bli vist til skoleklasser i nærmiljøet.

 Bibelske bilder på vandring

Telefon 22 93 27 32 – www.bibel.no

– At det er ambisiøst. De  
gleder seg til å se hvordan skulp
turene kan gi dem et mindre
tallskompleks.

Alle skulpturene står med bak
hodet mot inngangsdøra.

– Skulpturene må se mot  lyset. 
Folk må komme inn og gå mel
lom dem. Da blir hodene som 
en hær. 

Språkmektig. Neste skoleår 
skal Bulai studere i Kina. Nå 
holder han på å lære seg deg 
språket også. Fra før behersker 
han norsk, italiensk, fransk, por
tugisisk og engelsk. 

Når han om drøye to år er fer
dig med sin master, vil han fort
sette å bruke livet til portrettak
tivisme, men han vil også søke 
seg til andre miljøer. 

– Jeg vil gjerne jobbe i 

 rumensk diplomati. I januar/ 
februar var jeg praktikant ved 
Den Rumenske Ambassade. 
Jeg tror jeg kan bruke ressur
sene mine der også.

– Hvordan?
– Diplomati er ikke et yrke for 

et spesielt fag. Det handler om 
verden rundt deg. Du blir en se
kulær misjonær der du står for 
ting som skjer hjemme i landet 
ditt. Så skal du bygge broer mel
lom det som skjer der og om
verdenen.

Mennesker. Figurene på gulvet 
har funnet sin rette plass. Ba
re en mangler. En som knuste. 
Men en ny skal være på plass når 
salgsutstillingen åpner i kveld.

– Alle hodene har firkantede 
hull bak for å ha plass til andre 
objekter i figurene. Der kan jeg 

for eksempel plassere en  fiken. 
Den er tørr, allikevel så søt og 
god, som et visuelt bilde på 
folk med Down syndrom. Por
trettaktivisme inneholder mer 
enn selve statuen. Det hand
ler om mennesker som har en 
 betydning for oss her og nå.

Iulian Bulai ble så imponert over Marte Wexelsen Goksøyr at han har laget utstilling med 100  
skulpturer av kvinnen med Down syndrom. Den åpner i ettermiddag. Foto: Erlend Berge  

Marte Wexelsen Goksøyr (født 
1982) er en norsk skuespiller 
og foredragsholder med Down 
syndrom. Hun hadde hovedrol-
len i teaterstykket Askepott ved 
Torshovteatret i 2006, og hun 
hadde også en stor rolle i Rikste-
atret sin oppsetning av Folk og 
røvere i Kardemomme by som 
gikk på turné rundt om i hele 
landet i 2008.

!

27. mars 1952: Fem hundre personer arrestert etter urolighetene i Tunis. Bare 
en av de 7 tunesiske statsrådene på frifot. Franskmennene vil ha bey-
ens sønn til å finne folk til ny regjering. (NTB-Reuter, 1.sideoppslag) 
Sør-Afrikas 400.000 indiere vil sette i gang en ulydighets-kampanje 
mot Malan-regjeringens raselover og trosse Apartheid-politikken «helt 
til alle landets fengsler er fulle», erklærte sekretæren i den indiske sør-
afrika-kongress, Y. Cachalia, onsdag. (United Press, Capetown, side 1) 
Ny  bibeloversettelse til Tshwa-språket fullført. Stor etterspørsel blant ne-
grene i Mosambique. (VL-korr., London, side 4) Ikke lønnsomt å bruke 
glassemballasjen flere ganger? Spørsmålet skal nå utredes. (Side 5)


