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Tegner livets 
drømmer

Hva drømmer verdens befolkning om? 
Eirik Jarl Trondsen, tidligere bistandsar-

beider, samler på drømmer og hjelper folk 
med å realisere dem.

  GURO THOBRU   DANIEL SPIRO
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«H
vorfor gjør jeg 
det jeg gjør? Gjør 
jeg det jeg har 
lyst til? Kan jeg 

gjøre noe annerledes? Hva skulle 
vært annerledes? Hva er den stør-
ste drivkraften?»

– Dette er spørsmål jeg vil ha 
folk til å reflektere over.

Eirik Jarl Trondsen kjører på 
Tinnsjøveien i Telemark en al-
drende vinrød BMW. Han ser mer 
på meg enn på veien framfor seg, 
mens han gestikulerer med hån-
den som ikke holder i rattet; en 
mulig vane utviklet av mer åpne 
landeveier i afrikanske land.

– Som ung var jeg ikke god nok 

til å lytte til meg selv, og gjorde 
ting jeg ikke hadde noen særlig 
lidenskap for. Jeg hadde lyst til 
å drive med kunst, men det var 
ikke fornuftig nok, ifølge min 
kunstnermor.

Kunstnersønnen utdannet seg 
til statsviter med spesialisering i 
utvikling. Han hadde i rundt ti år 
en prestisjefylt og godt lønnet bi-
standsjobb i Kenya og Uganda, før 
han innså at de lokale aldri var blitt 
spurt hva de egentlig hadde behov 
for, hva de drømte om å få til. Han 
så seg lei på tiltak som ikke funger-
te, men opplevde at ingen brydde 
seg nevneverdig om bekymringen.

Drømmer om å bli politi. Elever på den muslimske skolen «Munje» i Msambwenii i Kenya har deltatt i Eirik Jarl Trondsens 
prosjekt «Affirmative art», hvor de blir bedt om å tegne hva de drømmer om i livet. Mohammed Salmu ønsker seg en frem-

tid hvor han bidrar til orden. Han har tegnet en politimann med gevær. I bakgrunnen et politihus. Ungdommen langs kysten 
av Kenya sikter gjerne på roller som er synlige for dem i lokalsamfunnet.
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– Prosjekter feilet fordi menneskene vi hjalp 
ikke selv var i førersetet, mener han.

I Kenya startet han i 2012 opp et interaktivt 
prosjekt for å gjøre folk mer bevisste på sine 
drømmer og visjoner. Prosjektet ble døpt Affir-
mative Art , og Trondsen har siden den gang kjørt 
prosjektet i flere land i ulike deler av verden. I 
Bangladesh, Iran, Uganda, USA og Nederland. Og 
på Rjukan.

Dagen før kjøreturen langs Tinnsjøen har han 
holdt en workshop i en kunstnerbolig på Rjukan. Litt 
før klokken tolv trippet voksne og barn med forvent-
ninger i blikket over dørstokken, og ble tatt imot av 
Eirik Jarl Trondsen i kaki-bukser og åpen afrikansk 
skjorte i alle mulige farger. Alle ble tatt imot som 
gamle venner.

Først samlet han barna rundt et ovalt bord 
fullt av blanke ark og fargetusjer. Han forklar-
te tålmodig hvordan de kunne reflektere over 
og siden tegne ned drømmene sine på papiret. 
Ikke de drømmene man har om natten, men de 
drømmene man lurer på om noen gang kommer 
til å gå i oppfyllelse her i livet. Siden ble de voksne 
instruert i å gjøre det samme. Etterpå snakket de 
sammen om drømmene de hadde tegnet.

En av tegneøvelsene til Trondsen, trekantøvelsen, 
starter med at man tegner en stor trekant på et papir. 
Inni den tegnes en ny trekant, opp ned. I de tre ytre 
trekantene blir deltagerne bedt om å tegne eller skri-
ve ned hva de liker å gjøre, hva de er stolt av å ha fått 
til i livet og hvem som er støttespillerne deres. I midt-
en tegner de et portrett av hvordan de ser seg selv.

Deretter tar de et nytt ark, tusjer og pensler, 
maling og fargestifter i sterke farger og bruker 
dem til å forme og uttrykke sin drøm, i store og 
små formater, i tekst og tegning. En kreativ måte 
på å bli bedre kjent med seg selv på, herunder hva 
man faktisk ønsker for livet sitt.

For bevisstgjøringens skyld, kan man etterpå 
henge tegningene opp på forskjellige steder i hu-
set – og derigjennom se seg selv i den fremtiden 
man drømmer om.

Trondsen har et mål når han på denne måten 
utforder folk til å tenke igjennom om de gjør det de 
har lyst til her i livet.

– Det som driver meg er at folk skal få høyere 

livskvalitet og bli mer tilfredse. Når folk er tilfred-
se, er det mindre indre konflikt. Jo mindre indre 
konflikt, jo mindre ytre konflikt.

Han trekker det såpass langt som til å hevde at 
til og med miljøet har godt av dette.

– Mange er opptatt av miljøet når de tegner sine 
visjoner, men det er så lett å bli dratt i retningen 
av å kjøpe ny bil, ny sofa, flyreiser langt av gårde. 
Og grunnen til at vi trekkes bort fra det vi innerst 
inne vil, er at vi i markedsføringsstøyen rundt oss 
ikke stadig minner oss selv på hva det er vi vil, sier 
Trondsen.

Han forteller at han alltid har hatt et sterkt øn-
ske om å bidra til endring.

– Det at jeg tok en omvei innom bistandsjobb 
gjorde at jeg nå har mulighet til å bruke kunst på en 
annen måte nå enn om jeg hadde satset på det for 
tredve år siden.

Grunnfilosofien i Affirmative Art har dannet 
grunnlaget for en avdeling ved Nagenda Internati-
onal Academy of Art and Design i Entebbe i Ugan-
da. På Affirmative Lab lærer studentene også om 
hvordan de kan skape egne arbeidsplasser i det 
afrikanske markedet, og de blir kurset i konseptet 
for å kunne lære det videre.

– Jeg tror at når vi identifiserer visjonen vår 
og illustrerer den visuelt, så vil vi komme den 
nærmere. De som lever ut drømmen sin er også 
lykkeligere mennesker, og lykkelige mennesker er 
bedre ressurser i samfunnet. Jeg håper at Affirma-
tive Art vil bli stort i hele verden.

Blikket er endelig festet på veien.   
– Jeg har snakket med kanskje tusen mennesker 

i hundre ulike workshops om hva de vil og hva 
som er deres drømmer. Fått dem til å tenke litt, 
sier Trondsen, og manøvrerer bilen gjennom en 
rundkjøring på Kongsberg. 

– I mange av landene jeg har vært, er det mer be-
grensede muligheter enn i Norge. Men jeg opplever 
at vi har mer til felles i drømmene våre enn det vi 
tror.

I Norge, hvor vi har alt vi trenger, er fremtids-
drømmene mer abstrakte enn i afrikanske land. 

– Her er det gjerne reiser, opplevelser og følel-
ser man ønsker seg. I Afrika er det ofte mer ma-
terielt, et hus for eksempel, og spesifikke jobber; 
som lege.

Men én ting dukker ofte opp på de blanke ar-
kene i workshopene, uavhengig av hvor i verden 
man er – en jordklode. Hva det betyr, spekulerer 
ikke Eirik Jarl Trondsen i. 

– Men jeg håper at de som er med på worksho-
pene rundt om i verden kan utveksle visjoner og 
hjelpe og støtte hverandre på veien mot en bedre 

«Her i Norge er det gjerne 
 reiser, opplevelser og følelser 

man ønsker seg»
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Eirik Jarl Trondsen reiser verden rundt med prosjektet Affirmative Art. Ideen er at man skal tegne sine drømmer, 
hva man virkelig vil i livet, og tenke igjennom hvordan man kan komme seg dit. – Dette er spørsmål jeg vil ha folk 
til å reflektere over, sier Trondsen, her under en workshop på Rjukan. Datteren Imami er med pappa på jobb.

Camilla Norlén forteller gruppen om sin drøm under workshop-en på Rjukan. Hun har tegnet sol, hav og en seilbåt, 
en gitar, mennesker, fugler, blomster, en kake med lys på, små hus og – ut mot kanten av tegningen – noen snø-
krystaller. Ivanir Sibylla Hasson (midten) og Heather Mason (t.h) lytter før de selv skal presentere sine tegninger.
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Drømmer om action, natur og venner. Ønsker om natur er gjennomgående i folks drømmer, viser tegningene til 
deltagerne i Affirmative Art. Norske Marius Fæhn har tegnet folk som kjører vannscootere i sola. Han vet at han vil 
ha action, natur og venner i sin fremtid.
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En av Trondsens tegneøvelser, trekantøvelsen, handler om nåtid og fortid. Freja Rafael Norlén har i midten illustrert et 
selvportrett. I trekantene rundt har hun tegnet gode egenskaper hun har, gode prestasjoner og gode støttespillere.

Tidligere bistandsarbeider Eirik Jarl Trondsen har startet skolen Nagenda International Academy of Art and De-
sign (NIAAD) i Entebbe i Uganda. Den kunstneriske stilen de har tatt utgangspunkt i, har nærmest blitt en merke-
vare. Her er Trondsen avbildet på sin egen eiendom i Kenya.
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Drømmer om å bli profesjonelle fotballspillere. Fafada fotballag ved NAVN PÅ SKOLE OG LAND SETTES INN HER 
tegner sammen. Den store drømmen er å spille profesjonell fotball i europeiske klubber. Laget deres er stort og 
møtes hver dag.

Kanskje vil de en dag spille fotball på et berømt og stjernespekket lag? En profesjonell fotballspiller, tegnet av en 
av guttene på Fafada-fotballaget.
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Drømmer om å bli lærere. Mariam og Masika Salim fra Munje Primary School i Kenya ser ut til å være ganske 
enige om hva de vil bli når de blir store. Trondsen medgir at barn som deltar på kurset kan komme til å kopiere 
 hverandres visuelle uttrykk.
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Drømmer om å bli helikopterflyger. Kombo Athuman er en av de deltakerne som har tillatt seg å tenke langt frem-
over i tid. Han drømmer om lykke – og har et ønske om å fly helikopter.
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Landsbyen Msambwenii i Kenya har omfavnet Trondsens konsept Affirmative Art, herunder ideen om å tegne 
drømmer. En lokal frisør har valgt å bruke metoden til å fylle bedriftens vegger. Det kunstneriske uttrykket er 
også synlig på andre hus i nabolaget.

Eirik Jarl Trondsen har reist verden rundt med Affirmative Art og snakket med folk om drømmene deres. Her 
setter Hepta Galleri i Teheran opp en egenutstilling før et kurs. Mojib (midten) og Eirik Jarl (til venstre) måler opp 
størrelsen verkene, mens Yasman Tamizkar (til høyre) noterer.
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Drømmer om musikk. Mange av deltakerne på workshopen i Teheran er negative til det de omtaler som et religi-
øst regime. Både tegningen og sekken til Shahed Alavi er selvportretter. – Welcome to my world, sier rockeren 
som bor i Teheran. Black metal er forbudt fordi det anses som en trussel av myndighetene.



Drømmer om å bli motefotograf. Mina Abasphanah er fotograf og jobber kommersielt med stilleben og produkt-
foto i Teheran. Helst vil hun fotografere mote, fordi hun tenker at feminin skjønnhet er viktig for kvinnefrigjøring.
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Drømmer om frihet. – Min ånd er en fugl fanget i mine tanker. Jeg vil frigjøre den fuglen, sier Tondar Sanjabi. Han 
jobber med informasjonsteknologi, og begynte å spille tanbour da han nylig fant ut han er kurder. Han går ukent-
lig på gallerirunder i Teherans artikulere kulturliv.


