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Kuratorar:	  

Kunsthistorikarane	  	  Ika	  Kaminka	  og	  Torild	  Gjesvik.	   

Tekst	  fra	  katalogen:	   

Gunnveig	  Nerol	  Nerol	  har	  i	  heile	  si	  måleriske	  verksemd	  
freista	  trengja	  inn	  til	  den	  staden	  der	  bilete	  vert	  til	  –	  den	  
augneblinken	  eller	  den	  staden	  der	  inntrykk	  vert	  omdanna	  
til	  bilete.	  Kva	  skjer	  i	  hjernen	  vår	  i	  intervallet	  mellom	  
persepsjon	  og	  kognisjon	  –	  mellom	  det	  at	  me	  ser	  noko	  og	  
at	  synsinntrykket	  festar	  seg	  som	  eit	  bilete	  på	  netthinna	  ?	  
Sjølv	  kallar	  ho	  dette	  eit	  ”fortolkningsrom”,	  og	  
karakteriserer	  det	  som	  ”staden	  mellom	  tingen	  og	  den	  
opplevinga	  du	  har	  av	  han	  ”.	  For	  Nerol	  er	  ikkje	  dette	  snakk	  
om	  perspesjonsfysiologi,	  men	  handlar,	  slik	  ho	  ser	  det,	  om	  
korleis	  ein	  ”	  endrar	  på	  det	  ein	  ser	  for	  å	  kunne	  tåla	  det	  ”.	  
Det	  er	  kanskje	  difor	  måleria	  hennar	  alltid	  synest	  å	  ha	  
noko	  uavklart	  over	  seg,	  som	  om	  dei	  er	  på	  veg	  til	  ein	  annan	  
stad.	  I	  arbeida	  nyttar	  ho	  alle	  tilgjengelige	  verkemiddel,	  frå	  
teikning,	  tusjmåleri,	  ekspressive	  penselstrøk	  til	  
fargeflater,	  men	  ho	  motarbeider	  heile	  tida	  dei	  naturlege	  
impulsane.	  I	  staden	  freistar	  ho	  å	  finna	  fram	  til	  eit	  punkt	  
der	  ting	  ikkje	  lenger	  passar	  –	  der	  fargen	  bryt	  med	  forma,	  
eller	  der	  formene	  buttar	  mot	  kvarandre.	  Det	  er	  som	  om	  
ho	  søkjer	  eit	  atonalt	  måleri.	  Det	  finst	  ofte	  eit	  stadium	  i	  
prosessen	  der	  eit	  bilete	  ser	  ”ferdig	  ut”,	  og	  der	  kunne	  det	  
ha	  vorte	  verande,	  men	  Nerol	  gjev	  seg	  aldri	  med	  det.	  For	  
henne	  er	  det	  maktpåliggande	  å	  gå	  vidare.	  Arbeidet	  hennar	  
er	  difor	  ein	  langsam	  prosess.	  Bak	  bileta	  som	  vert	  synte	  
fram	  her,	  Stadier	  –	  Venterom,skjuler	  det	  seg	  lag	  på	  lag	  av	  



andre	  måleri,	  gamle	  uferdige	  bilete,	  forsøk,	  forkasting,	  
omarbeiding.	  På	  eit	  tidspunkt	  vart	  alt	  det	  gamle	  måla	  over	  
og	  fernissert,	  og	  ligg	  der	  no	  som	  ei	  forsegla	  historie	  bak	  
eit	  grønbrunt	  målingssjikt.	  Dette	  er	  ikkje	  noko	  ein	  kan	  sjå	  
ut	  av	  bileta,	  dette	  må	  ein	  vite.	  Men	  når	  ein	  veit	  det,	  endrar	  
bileta	  seg,	  og	  ein	  byrjar	  å	  lure	  på	  kva	  det	  er	  som	  ligg	  
bakom,	  og	  om	  det	  som	  ligg	  bakom	  det	  me	  kan	  sjå,	  er	  der	  
eller	  om	  det	  ikkje	  er	  der.	  Kva	  vil	  det	  seie	  å	  vera	  til	  stades	  ?	   
	  


