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Selvportrett uten briller
Gunvor Nervold Antonsen

LÆRERVEILEDNING

Rom sjø   2011    olje, spray, tekstil og papir på papir   243x226 cm  

Kjempen   2010
olje, spray og lerretmontasje   230x244 cm x 15 cm dybde      

Barovessjan (Storskogen)   2010
olje, spray, tekstil og penn på papircollage   150x177 cm      

Gudrun og Tølløf (Norske landskap, inne og ute)   detalj   2011
olje, spray, tekstil, papir og utskjæringer på tre   variable dimensjoner

ca145x270x183 cm

Mer informasjon på www.gunvornervoldantonsen.com og www.kunstforeninger.no



Gunvor Nervold Antonsen (1974) 
er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen 
og arbeider med tekstile materialer og ulike 
maleriske teknikker. Hun har hatt flere sepa-
ratutstillinger og deltatt på gruppeutstillinger. 
I 2010 fikk hun Norske Kunstforeningers Pris 
/ Debutantprisen Høstutstillingen for verket 
Barovessjan (Storskogen). Nervold Antonsen 
er kjøpt inn av blant annet Norsk kulturåd, 
Utenriksdepartementet, Norges Banks 
kunstsamling og Nasjonalmuseet. Gunvor har 
tilhørighet til Rollag i Buskerud, men bor og 
virker som kunstner i Oslo.

Selvportrett uten briller er en utstilling av 
Gunvor Nervold Antonsen i samarbeid med Nor-
ske Kunstforeninger. Gunvor Nervold Antonsen 
får, som vinner av Norske Kunstforeningers 
Pris, lage en separatutstilling som vises i fem 
kunstforeninger rundt om i landet. 

«Jeg jobber ikke strategisk i kunsten. Jeg 
er mer en slik som går fem på. Som en okse 
med rød klut foran øynene. I tillegg er jeg 
veldig nærsynt. Og jeg mener man må tørre 
å male uten briller. Tørre å ta noen sjanser 
og la det stå til, miste kontrollen og rave 
rundt, kjøre inn på ukjente veier og se hvor 
man havner.»

Gunvor Nervold Antonsen

Selvportrett uten briller er ifølge Gunvor Nervold 
Antonsen selv en slags oppsummering, eller et 
forsøk på å samle hennes kunstneriske univers. 
De siste årene har personlige erfaringer og op-
plevelser blitt stadig viktigere i det hun skaper. 
Nervold Antonsen arbeider i spenningsfeltet 
mellom det to- og tredimensjonale, hvor materi-
alet presser seg fysisk ut av fra flaten og lager 
ulike grader av relieff. Hun blander maleri med 
det tredimensjonale og det stofflige. Arbeidene 
har lag på lag, med papir, stoff, oljemaling og 
spray. Hun ønsker å skape dybde og volum 
med taktil karakter for å forsterke den fysiske 
opplevelsen av verkene. Nervold Antonsen 
sier selv at hun er «opptatt av at verkene skal 
representere fysiske innfallsvinkler til emos-
jonelle og eksistensielle tema. At de oversetter, 
uttrykker og dyrker ekspressivt et uttrykk for en 
indre kraft og identitet. Ofte referer arbeidene 
til prosessen de er laget i. Som materielle 
oversettelser av den intuitive handling og tanke. 
Jeg liker ideen om at selve ‘arbeidet’ er en viktig 
del av det som blir et kunstverk. Jeg forsøker 
uttrykke den imperative tilstanden som selve 
‘arbeidet’ er. Den sammensatte ekspressive 
handling, av vilje, ide, virksomhet, handlekraft 
og valg. Hånd, motor, hurtighet, langsom-
het.» Nervold Antonsen bruker minner  i sine 
arbeider, og er opptatt av skogen og landskapet 
hun har et sterkt forhold til. Inspirasjonen til 
utstillingstittelen kommer fra en gammel tom 
ramme merket «Selvportrett med briller 1920», 
som Gunvor lenge har hatt stående.

Formidling
Samtidskunsten fordrer nesten alltid en dialog-
basert formidling, fordi den stiller flere spørsmål 
enn den gir svar. Det er viktig at elevene er 
aktive. Læreren bør benytte elevenes innspill i 
møte med kunstverket. Forarbeidet skal vekke 
nysgjerrigheten og muliggjøre et meningsfullt 
møte med kunsten. Etterarbeidet skal bidra til at 
elevene oppfatter samtidens kunstutrykk som 
relevant for dem selv og det samfunnet de er en 
del av. I tillegg: noe å undre seg over.

Det er i hovedsak læreren selv som formidler 
utstillingen. Dette kan være en fordel da læreren 
kjenner elevene best og kan oppnå en god 
dialog. Det kan være til hjelp å ha aktivitetsopp-
gavene som følger. Det er også viktig å se på 
kunstnerens nettside, Norske Kunstforeningers 
nettside og titte i katalogen som følger utstill-
ingen. Gjennomgang i selve utstillingen tar en 
til to timer. For- og etterarbeid ca en time. Opp-
gavene gir mulighet til fordypning og prosjektarbeid.

Ord og begreper å lære: Differensier etter klass-
etrinn (Bruk nett, oppslagsverk eller hverandre) 
Samtidskunst, billedkunst, relieff, collage, mon-
tasje, ekspressjonisme.

Før utstillingen: Motivasjonsoppgaver
• Gjett hva vi skal møte
På forhånd får elevene se, på skjerm eller over-
head i god oppløsning, ett eksempel fra Gunvor 
Nervold Antonsens kunstnerskap. Dette gir 
utgangspunkt for forslag til tittel på utstillingen, 
samtale rundt elevenes første assosiasjoner til 
verkene, likheter, forskjeller, generelle reaks-
joner. Gir det sterke følelsesuttrykk? Forholder 
de seg likegyldige? Få elevene til selv å si noe 
om sine første reaksjoner.

• Tittel-titting
Tittelen på utstillingen presenteres  og elevenes 
egne forslag leses opp. Dette kan være et 
springbrett til mer åpenhet og utvidet forståelse 
for utstillingen i sin helhet. Hva forbinder de med 
tittelen og hvordan «passer» den til eget forslag?

• Innsamling av bakgrunnsinformasjon
Elevene finner informasjon om Nervold Antonsen 
på nettet. Skriv ut noen arbeider. Finn bilder og 
informasjon om andre kunstnere som har brukt 
sine egne følelser og sitt eget forhold til naturen 
i sin kunst. Eksempelvis Hundertwasser, Lars 
Hertevig, Edvard Munch, Robert Smithson. Forsøk 
å trekke ut det de tror er det viktigste, monter 
en visuell informasjonstavle med bilder, navn 
og diverse informasjon om kunstnerne. Diskuter 
forskjeller og likheter ut ifra disse tavlene.

I utstillingen
• Fra detaljen til hele verket
 Hver elev får tildelt et utsnitt av ett av verkene 
og skal så finne verket i utstillingen. I og med at 

disse verkene er bygd opp lag på lag og med 
sammenstilling av forskjellige materialer, kan 
dette være en måte å få elevene til å gå dem 
nærmere i møte.

• På egen hånd. En personlig tilnærming
Etter at elevene har sett hele utstillingen, tar de 
for seg tittelen og sammenlikner den med sine 
egne forslag. Hvorfor ble de eventuelt veldig for-
skjellig? Hva var overraskende ved tittelen? Gir 
den mening i forhold til det elevene ser foran 
seg? Kommer det opp nye titler hos elevene 
etter å ha sett utstillingen?

Elevene får så tildelt hvert sitt verk i utstillingen 
og kan gå igjennom sine egne, personlige 
reaksjoner på verket og forsøke å si noe 
om dem; Hva er din første reaksjon på dette 
verket? Hvorfor får verket deg til å reagere som 
du gjør? Hva minner verket deg om og hvorfor? 
Hva assosierer du verket med? Kan du linke din 
egen reaksjon på verket til noe du tidligere har 
erfart/opplevd? Kanksje til sanseopplevelser 
som lukt, smak, hørsel og lignende? Forsøk å 
gå tettere inn på dine egne assosiasjoner til ver-
ket og spør deg om hvorfor du tror det er slik. 

Dette er en måte å nærme seg billedkunst på 
som øver elevenes tilnærming, hjelper dem 
å åpne opp utover det å tro at man alltid må 
forstå. Kunst handler vel så mye om å oppleve!

Etter utstillingen
• Lage egne bilder av ditt sted
Elevene tar utgangspunkt i sitt eget personlige 
forhold til hjemplassen og opplevelser knyttet til 
skog, lokalnatur og nærmiljø. Med fokus på sin 
personlige historie, skal elevene arbeide med 
å uttrykke og visualisere sin lokale tilknytning 
gjennom billedmessig abstraksjon. Finn ditt eget 
spesielle minnested. Kanskje er det en skog 
eller et tre? Utgangspunktet er det forhold hver 
enkelt har til egen historie, til sine omgivelser, 
til natur og kultur. Gjennom abstraksjon i maleri, 
tegning, collage og tekstile montasjer skildrer vi 
stemninger, hendelser og idéer, vi prøver å gi 
disse en visuell, fysisk form.
Hensikten er å jobbe med  intuitiv idéutvikling 
og gjennomføring. Stikkord er spontanitet og at 
idéen kommer mens man arbeider og er tilstede 
i det man gjør. Vi innlemmer ulike kunstneriske 
teknikker og metoder; tegning, tekstil, montasje 
og maleri og spray. Rydd stor plass på gulvet. 
Legg frem det dere har av ulikt tegnepapir, far-
get/ufarget, noen tekstilrester/filtrester om dere 
har, sakser, limstifter, fettstifter og fargeblyanter 
som dere har, akrylmaling/vannmaling/akvarell, 
utklipp fra gamle blader. Jobb fram egne col-
lager og relieffer.

På www.kunstforeninger.no finner du lærerveiledninger fra andre utstillinger. Bruk gjerne disse som inspirasjon til flere oppgaver.


