
 

"ORGANICIDAD": Spansk-Norsk kunstnerduo debuterer med unik organisk kunstutstilling i 
Nord Spania etter mer enn 10 års samarbeid. 
 

"ORGANICIDAD" – KUNST FOR SANSENE 
  
Utstillingen åpner torsdag 10. april, kl. 19:30 og varer frem til fredag 1. juni, på Barjola 
Museet i havnebyen Gijon (Asturias, Nord Spania). 
  
Med tittelen "Organicidad" presenterer kunstnerne José Antonio Menéndez Hevia (f. Oviedo 
1938) og Nina Grønn (f. New York 1974), for første gang offentlig, et utvalg av sine verk etter 
mer enn 10 års felles refleksjon, granskning og arbeid.  
  
”Kunsten deres ligner ikke på noe kjent og likevel minner den om alt.  Maleriene deres er 
ikke ment å være abstrakte, men synes å være det - de flykter fra virkeligheten, og 
tilendebringes der." - Ana Maria Fernandez Garcia, kunsthistoriker, Universitetet i Oviedo. 
 
Etter 57 års dedikasjon som industriell designer og interiør arkitekt, hvorav mer enn 3000 
installasjoner og prosjekter er realisert, har den spanske kunstneren José Antonio Menéndez 
Hevia, med sitt inngående kunnskap innen de relaterte yrkene bestandig tatt vare på sine 
ideer og kreasjoner til minste detalj. Hans teknisk-artistiske tegninger har alltid blitt utført med 
mye sensibilitet.  
 
Utdannet ved Kunstskolen i Ålesund, har den norske kunstneren Nina Grønn alltid vært på 
jakt etter inspirasjon. Hun har vært en ivrig observatør av naturen, menneskene og deres 
kultur på sine reiser gjennom 19 land på 4 kontinenter. Fra møtet med José Antonio i 2003 
og siden, har hennes kreative sensibilitet blitt kanalisert gjennom en omfattende innsikt i 
tekniske disipliner og kunstneriske prosedyrer. 
 
Arbeidene som José Antonio og Nina nå viser frem på Barjola museet er speilbilder av 
kreativ intuisjon og bevis for at teknikken ikke er et mål i seg selv, men et nødvendig middel 
for å formidle følelsesbetonte sensasjoner. De introduserer også nye teknikker i sin bruk av 
materialer og verktøy. 

  
Uttrykket til de to kunstnerne er rotfestet i naturen som er deres inspirasjonskilde. Det er 
dette de har valgt å presentere i Gijon, en by de har hatt som base i mange år. Tittelen på 
prosjektet "Organicidad" illustrerer essensen av deres arbeid, tolkningen av det organiske, 
formene, bevegelsene og lyset er motivert av en konstant observasjon fra mikro til makro. 
 
José Antonio Menéndez Hevia og Nina Grønns utstilling presenterer ulike teknikker: tegning, 
maleri, grafikk og relieffer i betong. De sistnevnte omfatter de mest ekstreme 
sanseinntrykkene; fra de grove og voldsomme til de glatte og subtile, og inviterer også 
synshemmede til en taktil dialog. -En interessant opplevelse der det visuelle ikke er den 
eneste måten å verdsette kunsten på. 


