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Om kunstneren 
 

Eléonore Griveau er født i 1994 i Frankrike. Hun har en bachelor i kunst fra Superior 

School of Fine Arts of Tours i Frankrike, og en master fra Kunstakademiet i Bergen. 

Hun er medstifter og daglig leder av Cone 7-keramikkverksted og driver Cone 7 sitt 

residency-program. Eléonore bor og arbeider i Bergen. 

Utstillingen «Prodrome» tar utgangspunkt i det til tider destruktive samspillet mellom 

mennesket og naturen som er en pågående interesse for Eléonore Griveau. 

Gjennom å la de besøkende være den utløsende faktoren for ødeleggelsen av 

verket, henviser hun til pågående katastrofer og klimaendringer. 

«Prodrome» er en installasjon som består av porselensplater og 16 motorer som er 

koblet til CO2- og ultralydsensorer. Installasjonen registrerer de besøkendes 

bevegelser og pust, som igjen utløser en kraftig vibrering i motorene. I takt med hvert 

utpust fra hver besøkende vil arbeidet gradvis falle fra hverandre, og antyder med 

dette en kommende kollaps. De lagvise keramikkplatene refererer til lagene i 

sedimentære bergarter, og den gjentagende vibreringen blir som små jordskjelv i 

installasjonen. Utstillingstittelen «Prodrome» (norsk prodrom) henviser til et tidlig 

symptom eller tegn på en sykdom som enda ikke har brutt ut. 

 

Utstillingsrommet 
Utstillingsrommet er et hvelv hvor inngangen er på kortveggen til venstre for 

inngangen til galleriet. Rommet er rektangulært og omtrent 12 kvadratmeter i areal, 

og i overkant 2 meter fra gulv til tak. I utstillingsrommet er inngangen plassert på den 

ene langveggen, hvor den ene kortveggen er rett til høyre for inngangen, omtrent 1 

meter. Veggene er mørkegrå i støpejern. Det er montert flere lister i jern med bolter 

loddrett langs veggene, med ca 1 meters avstand mellom hver enkelt list. Gulvet er 

flislagt med naturgrå og naturlig slitte steinfliser. I taket er det montert spotter som 

lyser i en kraftig hvit kulør. Disse spottene lyser mot midten av det rektangulære 



rommet. Utenfor hvelvet, inne i galleriet, ligger det to berøringseksemplarer av 

porselensplatene fra utstillingen. De er plassert i det første vinduet til høyre for 

hvelvets inngang. Det er et trappetrinn fremfor vinduet. 

 

 

Utstillingen i sin helhet 
Verket heter «Prodrome» og består av hundrevis av millimeter-tynne plater av brent 

porselen. Størrelsen på platenes overflate varierer fra en håndflate til en håndflate 

med spikrende fingrer. De brente porselensplatene er plassert lagvis på gulvet i en 

rektangulær form på ca. 3 meter i lengden og 1m i bredden. Den enden som ligger 

der du kommer inn i Hvelvet, som er synlig fra utsiden av Hvelvet har en spiss ende, 

installasjonen bygger seg litt utover. 

 

Den rektangulærlignende installasjonen har en langside som er ca 3m, og den er ca 

1m fra veggen kl.12 for inngangspartiet. Den andre langsiden er ca 2m og er ca 1m 

fra veggen til inngangen. Lik en rettvinklet trekant der hypotenusen strekker seg 

skrått fra langsiden på 2m til langsiden på 3m, resulterer med en form som minner 

om et rektangel, men har en spiss side som peker mot kortsideveggen til høyre for 

inngangspartiet. Installasjonen er plassert midt i rommets naturlige rektangel noe 

som gir mulighet for en person å gå rundt verket. Langs kanten av verket kan en se 

knuste biter av porselensplatene, samt små sandkorn ser ut til å ligge rundt om på 

massen av brent porselen. Selve porselensplatene har et monokromt preg av hvite 

og grå valører med et mønster som kan minne om rennende vann som er blitt sprutet 

på porselenen eller lagt seg over porselenet i bølgemønster. 

  

I taket over installasjonen er det plassert tre bokser i hver sin ende over massen 

samt en i midten. Boksene er sensorer som måler CO2 i rommet. Fra boksene 

henger det en bevegelsessensor på størrelse med en fyrstikkeske ca en 

fingerslengde ned. Boksene er ca på størrelse med en halv skoeske, og ned fra 

disse strekker det seg svarte ledninger på lignende måte som en trakt er kveilet 

sammen i øverste del av ledningene og som strekker seg utover for seg selv og 

derfra ned mot det brente porselenet. Ledningene forsvinner under porselensplatene 

og er festet i en usynlig motor som aktiveres av enten bevegelsessensorene eller 



CO2 sensorene. Motorene skaper en vibrasjon som gjør at porselensplatene 

ødelegges. Vibrasjonen er svak, men ofte når de aktiveres vil du kunne høre at 

porselenet knekker. Gjennom utstillingsperioden vil installasjonen sakte endre seg, 

og bli mer og mer ødelagt. Lagene vil synke mer sammen og flere plater vil knuse.  

  

 

 


