
 

 

 

PRESSEMELDING FOR GUNNVEIG NEROL 
SOMMERUTSTILLING I GALLERI ÅKERN 2014 GUNNVEIG 
NEROL  

Vi kom en sen kveld etter lang tids kjøring over fjellet til Hallingdal. Det 
ble overnatting og frokost neste dag. Uthvilt satt vi i spisesalen for en 
matbit før de siste milene skulle bringe oss hjem. Plutselig la jeg merke 
til interiøret, fargene. Jeg kjente de igjen. Fra hvor? Å, det er noe av 
fargeholdningen i en del av Gunnveig Nerols malerier. Vi hadde 
diskutert utstilling i galleri Åkern, og hun hadde hatt med store permer 
med bilder. Jeg var ikke i tvil om kvaliteten. Men hva med 
fargeholdningen? Ville Galleri Åkerns ubehandlede gamle treverk i 



vegger og gulv, til tross for de hvite veggene, ”spise opp” bilder fra 
fargeskala brent umbra som ligger kunstnerens hjerte nær? Ikke et galt 
ord om brent umbra, heller ikke, selvfølgelig, et vondt ord om 
kunstnerens tidligste aner helt fra middelalderen, kanskje enda tidligere. 
Florentinerskolen som laget skille mellom ung- og høyrenessanse. Ordet 
umbra er for øvrig fra latin og betyr skygge ...  

Men hva hadde Danbolt uttalt om Nerol i en katalog? Hun ”krysser 
grenser både i sin utdanning og i sitt kunstneriske virke”. Så oppdaget 
jeg etter hvert som hennes elektroniske billedstoff for utstillingen kom 
seilende inn på skjermen, at hun selvfølgelig også krysser grenser 
fargemessig sett. Men la oss ta tingene i rekkefølge. Som ganske ung 
gikk veien for Nerol til UiO for kunsthistorie grunnfag, fortsatte på 
Kunstskolen i Kabelvåg, over til vestlandske Kunstakademi før Foregn 
Studies ved Osaka University, videre to års studier ved Kyoto College of 
Fine Arts, over til Tyskland med Staedelschule, kunsthistorie mellomfag 
UiB før hun til slutt - så langt –tar utdanningsledelse ved NTNU. Da tror 
jeg hennes utdanning har strukket seg over ca. 12 1/2 år. Hun har krysset 
grenser både innenlands og internasjonalt. Og alle vet hvor mye et åpent 
sinn kan få med seg både av ulike naturforhold/landskap/forskjellige 
landsdelers og lands kultur – for ikke å snakke om hagekultur ved slike 
forflyttinger. Så har hun også krysset grenser gjennom sitt kunstneriske 
virke i en enorm separat- og gruppeutstillingsaktivitet som det står 
respekt av. Og det slutter ikke her. Hun har hatt bortimot 20 
utsmykningsoppdrag og hun har hatt undervisning pluss oppdrag i styrer 
og komiteer og dessuten mottatt priser. Dette er den ytre ramme som 
viser en energi og en ureddhet for alt hun utsetter seg for. Og vi skal se 
hva denne djerve ureddhet bringer med seg. Hun ikke bare forflytter seg 
over landegrenser og over studieområder, men forflytter seg også teknisk 
mellom maling i ulike medier, tegning, glassmaleri og environments. Så 
har hun også arbeidet skulpturmessig i et hardt, men flyktig materiale 
som is, der det til slutt bare er dokumentasjonen som blir igjen når isen 
smelter. Men hva er det da hun egentlig gjør? Selv sier hun at i 
utgangspunktet går hun ut fra noe vi kan se og ”forstå”, noe helt 
gjenkjennelig. Men dette tjener bare som impulsen som setter noe annet i 



gang. Hun maler, og setter bildet bort. Fordi hun allerede er ferdig med 
det? Nei, det er fordi bildene skal gjennomgå en metamorfose, en 
forandring. Nerol kan ikke gå videre på det ennå for hun vet ikke hva 
bildet skal bli. Hun vet ikke. Dette er forskjellen på håndverk og kunst! 
Det rutenett av hvite streket hun foreløpig har malt, er som Danbolt sier, 
”et uoversiktlig landskap”. For Nerol er ikke guide i et landskap hun 
kjenner. Hun har jo skyve det gjenkjennbare bort! Og arbeider med et 
rutenett som er kjent i hvertfall i renessansens perspektiv-tegninger. Selv 
om det er en forskjell også her. For Nerols rutenett er ikke tatt direkte ut 
fra geometrien. Rutene er fritt malt opp med hvit farge der hver rute er 
ulik de andre rutene. Og underlig nok danner disse rutene ”en slags fast 
struktur” (Danbolt). Det er ikke lett å beskrive disse bildene. Danbolt 
bruker uttrykk som ”en slags”, ”noe som kan ligne”, ”usikre på om det 
finnes”, ”ubestemmelig form”! Men når det blir tale om ”disse 
gjenstandene” som en kan se mot en  

bakgrunn, uttaler han at selv om de er klart tredimensjonale, kan de ikke 
beskrives verken som organiske, krystallinske eller geometriske. Han 
synes de befinner seg i krysningspunktet mellom disse kategoriene. Og 
på grunn av dette at ”gjenstandene” befinner seg i dette 
krysningspunktet, skjer det noe magisk som lar gjenstandene fremtre i 
”nye forkledninger”. Og Danbolt stiller spørsmålet om det er 
”tomrommets fruktbarhet” vi her er vitne til. Det fører tankene til 
Kyotoskolen i filosofi som tenkte rundt ”nothingness”, tomhet, intethet 
og fant gjenklang i vestlig filosofi på dette begrepet. Skal vi best forklare 
dette ved den opplevelse vi får når vi sitter stille og ser på et brennende 
lys? Vi forflytter oss til noe som er rikere, vi er her, og er likevel ikke 
her. Liksom lyset er her og ikke er her. Nerol peker selv på amerikanske 
Agnes Martin (1912 -2004) – en representant – eller forløper for 
minimalismen. Selvfølgelig er det lite som minner en om Martin i Nerols 
bilder. Mens Martin er sart og  

pastellfarget mot grått, og ikke har mye form i sine bilder med unntak av 
forskjellige ruter og linjer, myldrer det ofte av former i sterke farger i 
Nerols bilder. Men det kan ligge en likhet i selve tenkningen fram mot et 
bilde hos dem begge: dette at formene ikke er representerende ”i 



utfordrende grad” (Ika Kaminka) . Og hun fortsetter: ”Maleriene er hele 
tiden litt i utakt, som om de er på vei et annet sted”. Men er det ikke 
akkurat det Nerol vil? Hun vil et annet sted. Og på denne måten inviterer 
hun betrakteren med seg inn i bildet, med i prosessen for å slåss med 
formene! Så var det også en annen kjent kunstner som arbeidet seg fram 
med et rutenett: Piet Mondrian ville fremstille en objektiv virkelighet 
gjennom sine bilder – skåret ned til vertikalt/horisontalt og med bruk av 
primærfargene. Men i sine senere år gikk han inn i en ny, optisk 
flimrende dynamikk innenfor den stramme ruteformen, så ville 
Mondrian også ”et annet sted”! Når det gjelder Danbolts uttalelse om å 
krysse grenser i det kunstneriske, viser vi til plakaten der det ene bildet 
ligger foran et annet. Nerol sender her en frydefull eksplosjon ut i 
universet! Men PS. Ingen må forvente å se en eneste vaskeekte rute i Nerols bilder på 
denne utstillingen! Bildene er på vei til ”et annet sted”!  

Velkommen til en storslagen, vakker og viktig utstilling i Galleri Åkern! 
Åpning lørdag 14. juni kl. 14.  

Gallerist i Galleri Åkern, Hyttegt. 16, 3616 Kongsberg Paula Elisabeth 
Fure  

	  


