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Cover. Malerier. Morten Juvet 
 

En vandreutstilling fra KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 

 

Lærerveiledningen er tenkt som et forslag til hvordan man kan aktivere elevene i utstillingen. Det er 

meningen at det kun er læreren som har tilgang til denne teksten. Spørsmål som kan stilles til elevene 

er markert med fete typer, mens den øvrige teksten er ment som støtteinformasjon til læreren. Det 

anbefales at elevene får se på bildene i noen minutter på egenhånd før gruppa samles. Spørsmålene er 

enkle å tilpasse ulike alderstrinn, og ment for å få dialogen i gang – med eller uten kaninallsang!  

Kos dere med utstillingen  

 

I denne utstillingen undrer Morten Juvet (f. 1953) seg over hvorfor så mange rock- og 

popmusikere synger om kaniner.  

Er det noen som kan navnet på firkanter hvor alle sidene er like lange? 

Er det noen som kan tenke seg hvorfor kunstneren har laget bilder som er kvadratiske? 

Morten Juvet har merket seg at i alt fra barnesanger fra 30-tallet til hitlåter fra norske 

rockeband (Klovner i kamp: Kaninkoker 2, utgitt 2001), dukker kaninen opp.  

Er det noen som har platespiller og/eller LP-plater hjemme? 

CD-plater er også nesten kvadratiske – er det noen som har slike hjemme? 

Hvis man har sett LP-plater eller CD-plater, er det lett å se at Morten Juvets bilder 

ligner på gigantiske versjoner av nettopp det. 

Han plukker et motto, en tekstlinje, musikerens navn, dato og sted for innspilling eller andre 

opplysninger, og ved hjelp av malepensler og farge plasserer han dem inn i platecover-

formatet. Som om han selv var en musiker improviserer han og lager nye uttrykk av 

elementene han har tatt med seg fra låtene, og fra det visuelle språket og virkemidlene som 

kjennetegner den anglo-amerikanske kulturen han vokste opp med. Denne kulturen ble også 

en veldig viktig påvirkning av den norske populærkulturen fra 50-tallet og framover. 

Et eksempel på en sang som har inspirert Morten Juvet er «Run Rabbit Run».  

Kan noen finne et bilde hvor denne sangen er med?  

Dette er en britisk sang med melodi av Noel Gay og tekst av Ralph Butler. 

Sangen ble opprinnelig fremført av Flanagan and Allen og ble skrevet til Gays 

show, The Little Dog That Laughed, som hadde premiere 11. oktober 1939, på 

en tid da de fleste store London-teatre var stengt. Den ble en populær sang 
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under den andre verdenskrig, særskilt etter at Flanagan og Allen forandret teksten for å holde narr av 

tyskerne («Run, Adolf, Run Adolf, Run, Run, Run»........). 

Teksten ble skrevet som en frekk kommentar til det tyske Luftwaffe, som mange mente var udugelig. 

Den 13. november 1939, kort etter utbruddet av den andre verdenskrig og også kort etter at sangen 

hadde premiere, satte Tyskland i gang sitt første luftangrep mot Storbritannia på flybåter som lå i ly 

i Sullom Voe, Shetland. To kaniner ble antatt drept av en bombe, selv om det ble antydet at de i 

virkeligheten var skaffet fra en slakterforretning og anvendt av publisitetshensyn. 

I Walter H. Thompsons tv-biografi Jeg var Churchill's Bodyguard hevdes det at dette var Winston 

Churchills favorittsang som statsminister. Jock Colville, Churchils privatsekretær under mye av 

krigen, har sagt at statsministeren stadig sang på denne sangen. 

Inntil nylig var sangen en populær barneregle sunget av barn i mange deler av Storbritannia, selv om 

dens popularitet har sunket betraktelig i de seneste få tiårene. 

 

Er det noen som husker navnet på utstillingen? 

Er det noen som vet hva ordet cover betyr? 

Flere betydninger, blant annet: 

 pappomslaget LP-platene lå i 

 det å spille inn en kjent sang på nytt med en personlig form som tar utgangspunkt i den 

opprinnelige.  

Kan dere finne noen elementer som går igjen i alle, eller de fleste, bildene? 

Eks: Kanin, fluesopp, eikeblader, banner med tekst, den lyse blågrønne fargen, 

komposisjonen (hvordan de ulike elementene er plassert på maleriene). 

Er det noen som har sett slike bannere med tekst andre steder? 

Eks: Faner for korps, skoler, fagforeninger osv., jakker og vester til motorsyklister 

Hva minner disse bildene dere om? 

Eks: Alice i eventyrland, kaninen i trollmannens hatt, den engelske barnesangen Run Rabbit 

Run, Petter kanin, eventyret om reveenka og haren, sangen Katt og kaniner, andre sanger, 

eventyr, regler… 

Kan dere en sang om en kanin eller hare? Syng sangen! 

 

 

Utstillingen er et utdrag av Juvets separatutstilling som ble vist i Kunstbanken i 2018, og som igjen er et 

utvalg blant de ca. 70 kaninbildene Juvet har malt de senere årene. Det er tydelig at også Morten Juvet 

sine kaniner har evnen til å formere seg kraftig  
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