
”Øivind Nygård hører ikke til de kunstnere, der søger eksperimenterende ud i mange retninger med den 
spredning, det nu engang giver i en kunstners oeuvre. Han er derimod typen, der fordyber sig i nogle nøje 
udvalgte områder med vidtrækkende perspektiver. Dette er blevet stadigt tydeligere i løbet af de tre årtier, han 
har været virksom som billedhugger. Nygård investerer ikke sin energi i uophørligt at erobre nye territorier […]. 
I stedet har han arbejdet på at afklare og skærpe de elementer, der optog ham helt fra starten.”   
 
- Anne Ring Petersen: ”Forskydningens kunst. Hovedlinjer i Øivind Nygårds skulpturer” i Øivind Nygård. 

Værker og tekster, 2008. 
 
Øivind Nygårds værker tager deres udgangspunkt i de fundamentale egenskaber og elementer, der udgør 
skulpturen. Med en eklektisk tilgang til billedhugningens historiske og klassiske fundamenter svæver Nygårds 
skulpturer mellem et traditionelt udtryk og en ukonventionel omgang med form og perspektiv. Nygårds 
skulpturer viser en fundamental interesse i geometriske grundformer, antikke traditioner, arkitektoniske 
virkemidler og dynamisk tidslighed. Velkendte former og motiver kontrasteres med abstraktion, og som Anne 
Ring Petersen påpeger, vidner Nygårds praksis om en lang dedikation til skulpturens væsen og en søgen mod 
at perfektionere dens form.   
 
 
Øivind Nygård blev født i Norge, men bosatte sig i Danmark fra 1966. Han blev uddannet på Skolen for 
Brugskunst 1973-77 og på det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1977-83, bl.a. under Willy 
Ørskov. Han var lektor ved det Kongelige Danske Kunstakademi 1990-97 og modtog Eckersbergs Medalje i 
2002. Fra 2004 var han medlem af kunstnersammenslutningen Grønningen. Øivind Nygård udførte en række 
skulpturer i det offentlige rum, og hans værker er repræsenteret på en lang række museer, heriblandt Sorø 
Kunstmuseum, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Horsens Kunstmuseum, Brandts Museum for kunst 
og visuel kultur, KUNSTEN Museum of Modern Art, Arken Museum for Moderne Kunst samt Statens Museum 
for Kunst.  

 


