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Gry Hege Rinaldo er utdannet lokalt ved Rogaland kunstskole og ved Slade 
School of Fine Arts i London. Hun har atelier på Stasjon K i Sandnes og har hatt 
en rekke separat- og gruppeutstillinger, senest ved Hå gamle prestegard, 
sammen med flere av landets beste tegnere. Rinaldo har mottatt priser for 
arbeidene sine og er representert i flere samlinger, blant annet i Stavanger 
kunstmuseum, med hele syv store malerier.  

De tidlige arbeidene til Rinaldo var som regel store i format og hadde 
menneskekroppen og psykiske tilstander som tema. Vi finner spor av dette her 
også, men som dere ser er motivet i de fleste bildene skog og natur. Bildene er i 
mindre format enn tidligere, men tematisk er Rinaldo fremdeles forankret i 
psykologien.  

I skogsinteriørene henter Rinaldo inspirasjon fra den tyske psykologen Sigmund 
Freuds teorier om "Des Unheimlichen". Begrepet kan ikke oversettes direkte til 
et konkret norsk ord, men relaterer seg til situasjoner hvor vi opplever å kjenne 
noe igjen, men med en viss følelse av at noe skurrer. Vi har vel alle kjent på 
dette: Du går i en park om kvelden, eller gjennom en skog - og så får du denne 
krypende følelsen av ubehag.  
Du vet ikke om det reelt sett er fare på ferde, eller om det er din egen fantasi 
som spiller deg et puss. Men du vet ikke hva som skjuler seg i skyggene. 

For Rinaldo er skogen et symbol på det kaotiske og uoversiktlige; Den rommer 
en uendelighet av former, lys og skygger, gjemte og glemte elementer.  
Skogen er også en kjent metafor i psykologien, for det underbevisste i 
menneskesinnet. Det vi som mennesker bærer med oss av erfaringer, som vi dels 
husker og dels har glemt eller fortrengt, men som likevel former oss som 
mennesker. 

Tittelen på utstillingen er Limbo og viser til et mellom-stadium. Begrepet har 
religiøs opprinnelse og oppstod i middelalderen. Det beskrev en mellomtilstand 
der gode mennesker får vente inntil sjelene blir forløst på den ytterste dag. 
Limbo ble forstått som en tilstand uten smerte, men samtidig uten nærhet til  
Gud. 

Limbo er med andre ord en posisjon der vi befinner oss mellom det vi ser og det 
ukjente, det som var og det som skal komme, det vi erindrer og det vi ikke kan 
vite noe om. Det at Rinaldo samler arbeidene i utstillingen innunder denne 
tittelen knytter dem tematisk sammen. Det knytter bildet av hånden til 
skogsinteriørene og bildene av hånd og natur til dobbeltportrettet av de unge 



kvinnene.  

Hvordan vi som betraktere skal lese det, er opp til våre egne erfaringer å 
avgjøre, men Rinaldo gir oss noen mulige måter å tolke på når hun sier at 
dobbeltportrettet henter motiv fra den franske psykoanalytikeren Andre Greens 
forskning på relasjoner.  

Green beskriver et normalt forhold mellom en omsorgsperson og et barn som et 
forhold der barnet får bekreftelse på seg selv og sine følelser gjennom respons; 
Gråter det, får det trøst. Ler barnet, møtes det med gjengjeldende latter og smil. 
Barnet får tilfredsstilt sine grunnleggende behov både fysisk og psykisk, og 
dermed en opplevelse av og bekreftelse på å bli elsket. Speilingen av følelser og 
reaksjoner er avgjørende for dannelsen av identitet og den indre tryggheten hos 
barnet. 

Hvis behovene over lengere tid ikke blir møtt, blir barnet overlatt til kun å 
referere til seg selv. Det oppstår en følelse av utrygghet, og å leve «utenfor 
livet». I Limbo, om man vil. 

I Rinaldos tegning speiler jentene seg i sin tvilling og finner der sin identitet og 
trygghet. På den annen side relaterer de seg ikke til andre, bare til sitt annet jeg. 
De forblir ensomme, uten forankring i verden utenfor.  

Vi kan jo ellers ikke vite om vi faktisk ser to unge kvinner, eller om vi ser èn og 
hennes speilbilde. Rinaldo lar det være opp til oss å avgjøre det. Men det er verd 
å bite merke i at hun i utstillingstittelen både viser til et religiøst begrep fra 
middelalderen og til Greens teorier om dysfunksjonelle relasjoner. 
Dobbeltreferansen antyder et grunnleggende forhold: Dersom vårt forbilde - den 
eller det vi skal speile oss i - er fraværende, inngir det i oss en følelse av 
isolasjon og forlatthet. Dette gjelder både avstand til en åndelig størrelse - Gud 
om du vil - eller mangel på nære menneskelige relasjoner. 

Det er ellers verd å se på hvilken form Rinaldo gir sine tegninger. Det gjelder 
særlig de ovale bildene i Limbo-serien. Oval eller medaljongform er kjent fra 
kunsthistorien. De ble ofte brukt i religiøse sammenhenger og i portretter, eller  
senere, til foto av noen som har gått bort. Når Rinaldo velger dette formatet, 
understreker hun aspektet erindring og hukommelse, det kjente og det ukjente 
som motiv for bildene sine. Vi ser det aller tydeligst i bildet Limbo 6, hvor deler 
av motivet er pixelert, på samme måte som når noe av informasjonen ikke 
lenger trer tydelig fram i et digitalt fotografi. Enten det er tilfeldig, eller at en 
bevisst eller ubevisst har forsøkt å gjøre deler av bildet utydelig.  

I andre av Limbo-bildene har kunstneren tegnet inn en virvelbevegelse eller 
fordreid motivet, slik at tegningen framstår nærmest som når en bruker 
"fiskeøye-linse" på kamera. Innen fotografiet er "fiskeøye" en linse man bruker 



for å se en større del av et område, for eksempel når man overvåker. Brukt her 
underbygger det fordreide perspektivet følelsen av ubehag; Det finnes noe 
truende i naturen, noe kunstnerens "utvidede blikk" prøver å gripe tak i.  

Vi ser også en bevisst bruk av form i de to Autumn Leaf-bildene, hvor 
tegningene er presentert som i et museums-monter eller en settekasse.  
Et blad er i ferd med å svinne hen. Noe går tapt, men det ligger i vår natur å 
prøve å bevare.  

Disse to tegningene er utført i Argentum, det vil si sølv. Sølv har vært kjent og i 
bruk i over syv tusen år, ikke minst var det et kjært materiale for kunstnere. 
Navnet Argentus stammer fra sanskrit, Argunas: Skinnende. 
  
Rinaldo forteller også her noe om det som var og det som er. Det som skinner 
for oss og det som falmer.  
Det vi velger å ta vare på og det vi lar gå... 
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