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Multiply, et optimistisk ord, leder tankene til mangfoldiggjøring og til noe som 
vokser. Dette er både tittel, fokus og konsept for denne temautstillingen. Kunstnerne 
er blitt oppfordret og utfordret til å mangfoldiggjøre resultater fra den kunstneriske 
prosessen, fremfor å skape unika-arbeid. 

Utstillingen Multiply – mitt hjem, viser arbeider i balansepunktet mellom kunst-
håndverk og design, som spesielt egner seg i private hjem. Konseptet er en 
mangfoldiggjøring av arbeidene i større eller mindre serier, av kunstnerne selv 
i egne verksteder, eller i samarbeid med produsenter. I utstillingen deltar både 
nyetablerte og veletablerte kunstnere side om side. Kuratorgruppen, bestående av 
Mona Høie (leder), Gunilla Maria Åkesson, Constance Kristiansen og Terje Johnsen, 
har vært tro mot intensjonen i prosjektet, og funnet frem til 14 sterke utstillere. 
NK Vest-Norge er stolte av å kunne vise arbeider fra så mange dyktige kunsthånd-
verkere og designere i utstillingen Multiply – mitt hjem. 

NKs temautstilling 2017

MULTIPLY – MITT HJEM

Kunsthåndverk kan oppleves som en sanselig fordypning i, og form-
givende samtale med, de materialene som omgir oss. Arbeidene 
i utstillingen viser samtidskunst utført i en rekke ulike materialer med 
høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet. Det er i tillegg arbeider 
som har latt seg mangfoldiggjøre. Hensikten med mangfoldiggjøringen, 
er at det skal være mulig å kjøpe verk direkte fra utstillingen. Utstillingen 
oppfordrer publikum til oppleve og utforske samtidskunsten, samtidig 
som den gir muligheten for salg av arbeider fra utstillingen, hvor kjøper 
får arbeidet med seg samme dag. Multiply håper med dette å utfordre 
normen hvor publikum kommer til utstillinger bare for å se og oppleve, 
vi vil at flere også skal få lyst og muligheten til å kjøpe og eie. 

I Norge, spesielt innen kunsthåndverkmiljøet, har det fra1970-tallet 
rådet tilnærmet et tabu rundt kunsthåndverkere som arbeider med 
design og produksjon. Historisk sett er de tradisjonelle bruksobjektene 
sentrale for kunsthåndverket, likevel har det vært en del diskusjoner 
rundt det å drive med småskalaproduksjon av kunsthåndverk. 

Dette er nå i endring, og det har i de senere år blitt mer 
oppmerksomhet rundt norsk kunsthåndverk og design, 
med tydelig særpreg og høy kvalitet, både i og utenfor 
Norge. Det ligger likevel fortsatt en litt klam hånd over det 
å utvikle og produsere ting for hjemmet og privatmarkedet. 
Denne formen for produksjon har til nå fått liten kunstnerisk 
anerkjennelse. Med utstillingen og konseptet Multiply 
ønsker vi å sette denne diskusjonen på dagsorden, og ut-
fordre etablerte holdninger rundt serieproduksjon. Visjonen 
med Multiply, er at småskalaproduksjon skal få en 
tilsvarende kunstnerisk verdi og aksept innen kunsthånd-
verk, som grafikkproduksjon har innenfor billedkunsten. 
Multiply ønsker å bidra til en praksis som kan styrke 
utøvernes økonomiske levekår der flere i større grad skal 
kunne leve av sitt kunstneriske virke. Kanskje er det mulig 
å innarbeide begrepet, et Multiply-objekt, hvor vi kan se på 
nye «retningslinjer» og holdninger for småskalaproduksjon, 
og med det stimulere flere kunstnere til å satse på produksjon 
i større eller mindre serier? Dette er spørsmål som vil bli 
tatt opp og diskutert i forbindelse med utstillingen. Det vil 
bli interessant å se hva dette kan føre til og hvor veien 
videre vil gå.
 
Avslutningsvis vil jeg både gratulere og takke alle som har 
bidratt til å utvikle og skape temautstillingen 2017, Multiply 
– mitt hjem. Jeg vil særlig rette en stor takk til Linnéa 
Blakéus Calder, som har vært prosjektleder for Multiply, 
med ansvar for både utviklingen og gjennomførelsen av 
prosjektet. Prosjektet ble initiert av kunsthåndverkerne 
Helle Mellemstrand, tekstilkunstner, Stavanger, og Linnéa 
Blakéus Calder, smykke- og metallkunstner, Stavanger, på 
oppdrag fra NKVN i 2015. Prosjektleder har lagt ned en 
enorm mengde arbeid for å gjøre denne utstillingen mulig. 
Som regionleder har jeg gjennom hele prosessen følt 
en trygghet for at prosjektet var i svært trygge hender 
hos Linnéa.

Silje Bergsvik, regionleder Norske Kunsthåndverkere Vest Norge
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For snart ett år siden hadde kuratorgruppen sitt første møte på Hå 
Gamle Prestegaard. Med ulike bakgrunner og erfaringer innen 
kunsthåndverk og design ble det fort engasjerende diskusjoner.

Vi var alle enige om at vi ønsket å vise det beste innen kunsthåndverk 
og design i Norge. Objekter måtte ha høy materiell og teknisk kvalitet, 
samtidig som det skulle være et nytt og interessant uttrykk.

Vi ønsket å smelte sammen våre bakgrunner og utfordre både 
publikum og utstillingsdeltakere. Målet var å skape en utstilling som 
kunne fenge unge mennesker til å se kvaliteten i norsk kunsthånd-
verk og design og ønske å kjøpe det til sine hjem.

Bakgrunnen for prosjektet var å reflektere over hvordan kunsthånd-
verkerne kan tenke annerledes i måten de selger objektene sine på? 
Hvordan kan man lage kunsthåndverk om til et levebrød? Hvordan 
få til en serieproduksjon men fortsatt beholde kvaliteten? Tanken var 
ikke å ta bort unika-arbeidet, men å la det være en inspirasjon til en 
serieproduksjon som er mer tilgjengelig for publikum. 

Vi hadde klare krav da vi arbeidet med utvelgelsen; 
      objektene måtte kunne mangfoldiggjøres av kunstnerne selv 
      eller i produksjon
      objektet måtte holde høy kvalitet også etter mangfoldig-
      gjøringsprosessen
      objektene måtte appellere til målgruppe 

KVALITET I 
MANGFOLDIGGJØRING

Utvelgelsen var tøff og diskusjonene mange, men nå, ett år senere 
har Multiply greid å samle 14 dyktige utstillere. Deres bakgrunner og 
arbeidsmåter er svært forskjellige. Men felles er at alle har blitt utfordret 
til å lage en serieproduksjon. Designerne måtte forholde seg til en mer 
galleritypisk måte å arbeide på, mens kunsthåndverkerne måtte utvikle 
deres unika-prosjekter til serier. 

Kuratorgruppen ønsket en annerledes utstillingen, en krysning mellom 
den tradisjonelle utstillingen, butikken og designmessen. Et sted hvor 
formgivere får solgt og publikum får kjøpt. Et spennende objekt i 
krysningen kunsthåndverk/design. Tanken var at publikum skulle kunne 
kjøpe seg en del av utstillingen og la det prege sine hjem.
 
Multiply viser etablerte kunsthåndverkere sammen med trendy 
designere, nettopp for å stille spørsmålet; Hva er kunsthåndverk i dag? 
Hvordan selges det?

Prosjektleder og kuratorgruppen var tydelige fra starten at vi ønsket 
utstillingsdesignere til prosjektet. Vi ønsket noen som kunne binde 
utstillerne og lokalet sammen og skape en visuelt spennende utstilling. 
Vi ble svært fornøyd da Kråkvik, D´Orazio og Van den Berg takket ja, da 
de har en spesiell evne til å fremheve og løfte utstillingsobjekter.

Erfaringen vi har gjort oss under oppbyggingen av denne utstillingen 
forteller oss at mye er i bevegelse innen kunsthåndverkernes fagfelt. 
I en tid hvor kunsthåndverkere beveger seg inn i billedkunstfelt, så vel 
som designverden så håper vi at denne utstillingen kan bidra til å skape 
spennende diskusjoner om framtiden til både design og kunsthåndverk.

Kuratorgruppen ønsker å takke utstillerne for deres bidrag til utstillingene, 
utstillingsstedene for deres gode samarbeid og prosjektleder Linnéa 
Blakéus Calder for hennes utrolige pågangsmot og innsats.

Nyt utstillingen – kanskje akkurat du får med deg en liten del av den hjem?

Mona Høie, leder kuratorgruppen
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Da Helle Mellemstrand og jeg i 2014 ble utfordra av NKVN til å initiere 
en NK temautstilling, la vi vekt på hvilken type utstilling og tematikk 
som kan utgjøre en forskjell for kunsthåndverket og de kunstnerne 
som arbeider med kunsthåndverk i dag. Vi landet på 4 punkter som 
vi ville fokusere på:
 

Stimulere til at kunsthåndverkere som bruker mye tid på forsking                 
i materialer og kunstuttrykk, bruker sine resultater til å mangfoldig-
gjøre objekter der det egner seg for å gjøre bruk av egen utvikling.

Småskalaproduksjon av samtidskunsthåndverk må få like 
betingelser i mva-lovene som billedkunstnernes grafikkproduksjon. 
Kunsthåndverk må defineres som kunst i mvaloven dersom en 
kunstner står bak utførelsen i eget verksted eller sammen med 
et produksjonsverksted. Det vesentlige her må være at frem-
stillingen er i et begrenset opplag og signert, ikke om arbeidet har 
en bruksfunksjon. Dette handler om å anerkjenne mangfoldiggjøring 
innen kunsthåndverk som kunst.

Utarbeide et merke som kan fungere som kjennetegn/merking for 
mangfoldiggjøring.

Salg direkte fra utstillingen er et viktig moment. At publikum får 
anledning til å kjøpe det de ser i utstillingen, og få arbeidet med 
seg hjem er viktig i konseptet. 

Utdannelsene ved landets høgskoler for kunstfeltet kunsthåndverk har 
endret seg radikalt siden 80-tallet. Det er svært mye annet i samfunnet 
som også har endret seg parallelt, mens forskjellsbehandlingen innen 
visuell kunst, med merverdiavgift på kunsthåndverk ikke har endret seg 
merkbart. I dag vet langt flere hva kunsthåndverk er, og de fleste kan 
skille kunsthåndverk fra tradisjonell brukskunst. Kunsthåndverkere forsker 
i materialer, uttrykker seg i materialer og skaper samtidskunsthåndverk. 
Noen har problem av og til, å skille kunsthåndverk fra billedkunst, eller 
fra design. En og samme kunsthåndverker kan lage arbeider som faller 
innenfor mange forskjellige kategorier og som kan defineres innenfor 
kunsthåndverk, billedkunst og design. En kunsthåndverker kan arbeide 
konseptuelt, lage installasjoner, utføre offentlige utsmykkinger og også 
være designer for industriell produksjon. Multiply skal vise arbeider der 
kunsthåndverk blir fremstilt på eget verksted eller mangfoldiggjort i nært 
samarbeid med andre produsenter. 
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PROSJEKTET MULTIPLY, 
MER ENN EN UTSTILLING
Linnéa Blakéus Calder, Multiply prosjektleder

Når Helle og jeg diskuterte hva som gir aksept i kunsthåndverksmiljøet basert 
på hvem som mottar de store statlige arbeidsstipendene, ser enn tydelig at 
stipendene hovedsakelig går til kunsthåndverkere som har vist sine arbeider 
offentlig i anerkjente gallerier eller i kunstnerdrevne gallerier. Det som vises 
i disse utstillingene er verk som stort sett er laget som unikaarbeider. Det finnes 
unntak, men da er det oftest mangfoldiggjøring brukt som kunstinstallasjoner. 
Kunsthåndverkere som ikke mottar arbeidsstipender, arbeider ofte med 
småskalaproduksjon. Småskalaproduksjonen har ikke den samme statusen 
i Norge, og har ikke blitt vist i utstillinger i gallerier og museer. Men de siste 
årene har Norsk kunsthåndverk gjort seg bemerket i utlandet, i kurraterte 
utstillinger og på kunstmesser der Norwegian Craft har vært dyktige til å fremme 
norsk kunsthåndverk og design i utlandet. Dette gir positive ringvirkninger 
i kunstmiljøet.

Når vi ønsket å sette søkelys på disse punktene lå det et håp om at 
kunsthåndverkere, de fleste med 5-7 års profesjonsutdannelse, skal gis 
mulighet til å utøve sitt fag under levelige økonomiske kår. I dag har de 
fleste som ikke mottar arbeidsstipend fra staten, bi-jobber for å livnære 
seg og få anledning til å drive aktivt med sin kunstneriske virksomhet. 
Ved at staten pålegger 25% merverdiavgift på egen produksjon, der mye 
av kunstnerens tid brukes til forsking i materialer og uttrykk for å utvikle 
nytt samtidskunsthåndverk, innebærer 25% mva til staten et stort 



12 13

økonomisk tap av inntekt for den enkelte. Ved å la kunsthåndverkerne 
sine arbeider være inkludert i mva-fritak for småskalaproduksjon, 
som billedkunstnernes produksjon av grafiske blad, kan staten 
i stedet skattelegge overskudd i næring. 

Helle og jeg besluttet oss for å satse på en utstilling 
som skulle få tittelen Multiply. Navnet skulle tilsi at 
det handlet om mangfoldiggjøring, og for å spisse 
tematikken skulle utstillingen handle om objekter til 
private hjem, bruksrelaterte objekter, til bruk eller kun 
for øyet. Multiply logo, M med inkorporert gangetegn, 
tegnet jeg med tanke på at merket i fremtiden kan 
fungere som stempel og merking av objekter som 
er mangfoldiggjort. Vi har visjoner om at Multiply 
skal bli et begrep for kunsthåndverk og design innen 
småskalaproduksjon, slik som grafikk er innen billed-
kunsten. Gleden i NKVN var stor når søknaden ble 
innvilget hos Norske kunsthåndverkere som bevilget 
midler, det samme gjorde Norsk kulturråd og Rogaland 
fylkeskommune. Utstillingen blir vist på Hå gamle preste-
gard, Nærbø, med en satellittutstilling i Møbelgalleriet, 
Stavanger og senere i Kraft - rom for kunsthåndverk, 
Bergen. Det er søkt midler også fra Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune, der vi venter 
svar på søknad i april. I forbindelse med utstillingen 
planlegges et fagseminar med tematikken i Multiply - 
mitt hjem, mangfoldiggjøring og merverdiavgift.

Samarbeidet med Silje Bergsvik, leder i NKVN, har fungert veldig fint. 
Hun har støttet prosjektet fra første stund og vært en viktig diskusjons-
partner underveis. Bergsvik var enig i at Multiply skulle være mer enn 
en utstilling. Det var helt avgjørende at utstillingen skulle sette søkelys 
på noen av de økonomiske utfordringer som det er å være kunst-
håndverker i Norge i dag. Selve fremstillingsprosessen med utvikling 
av objekter til utstillingen, var en viktig del av prosjektet og deltakerne 
har derfor blitt bedt om å fotografere og filme glimt av prosessene, 
slik at publikum også vil få innsikt i selve utviklingen av arbeidene. 

Som prosjektleder fikk jeg ansvar for å sette sammen 
en kuratorgruppe. Kuratorgruppen skulle finne de 
rette deltakerne til utstillingen fra en åpen invitasjon 
som gikk ut til landets kunsthåndverkere og 
designere. Kuratorgruppen har bestått av leder, 
Mona Høie, tekstilkunstner, Sandnes, Gunilla Maria 
Åkesson, keramiker, Listarum Sverige, Constance 
Kristiansen, keramisk designer, driver Odd Standard, 
Stavanger og Terje Johnsen, daglig leder Møbel-
galleriet, Stavanger. Kuratorgruppen har fungert svært 
godt sammen, og har vært tro mot tematikken i 
Multiply. Utstillingen består av 13 prosjekter der et 
av prosjektene er et samarbeidsprosjekt mellom 
to kunstnere. Fire av kunstnerne har blitt direkte 
invitert av kuratorgruppen til å delta i utstillingen. 
Som prosjektleder er jeg svært glad for å se så 
mange dyktige kunstnere med i Multiply og har den 
store gleden av å ønske publikum velkommen til en 
utsøkt utstilling med NKVN som arrangør. 

NKVN har engasjert Kråkvik, D’Orazio og Bjørn van den Berg, Oslo som 
står for utstillingsdesignen som løfter frem hvert enkelt prosjekt på en 
fremragende måte. Herligalondon designstudio, står bak den stilfulle 
utformingen av katalogen til NKs temautstilling 2017 Multiply - mitt hjem. 

Vi takker varmt visningsstedene som helt fra starten entusiastisk ønsket 
utstillingen velkommen. NKVN håper Multiply vil bidra til at publikum får 
mer innsikt i hva som ligger bak et arbeid og også ser verdien i at det 
skapes nytt kunsthåndverk som speiler vår egen samtid og at de liker det 
de ser så mye at de ønsker å omgi seg med noen av arbeidene.





UTSTILLERE



Jeg har alltid vært en kreativ sjel som liker å skape noe med hendene, fra jeg 
var liten og satt ved mormors vev. Da jeg ved en tilfeldighet oppdaget kunst-
veving for noen år siden, traff det meg rett i hjertet! Kunstvev er en fantastisk 
fri måte å arbeide på, og jeg elsker å eksperimentere med forskjellige materialer 
og teknikker. Uttrykket i arbeidene mine er gjerne sart og drømmende, og jeg 
jobber mye med nyanser av hvitt. Det er materialene som spiller hovedrollen, 
og som fører meg til det endelige resultatet.

ANNE 
DJUPVIK 
ANDERSEN
vever
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ARON
LI

For meg er belysningen av et hjem 
essensiell for hjemmets atmosfære. 
Jeg har derfor arbeidet med en serie 
lamper som kan skape et beroligende 
og stemningsfullt innemiljø. Utifra en 
interesse for tradisjonelle håndverks-
teknikker har jeg hatt et mål om å lage 
et funksjonelt og estetisk tiltalende 
design som lar seg reproduseres på mitt 
eget verksted. Gjennom å synliggjøre 
kvaliteter i både form og materialbruk 
har jeg et ønske om å øke interessen 
for kunsthåndverk.

smykke- og metallkunstner
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KVAST er ein serie handdreidde, todelte vasar i porselen og kryssfiner i tre ulike 
storleikar. Toppdelen i tre har variasjonar i bruk av kryssfiner, og vasen kan 
brukast med eller utan denne. Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom 
Per Tore Barmen og Siri Brekke der dei kombinerer materiala tre og leire. 
Barmen & Brekke byrja å jobbe saman i 2015 og har ei felles interesse for 
handverk, material og tradisjonelle teknikkar.

BARMEN 
& BREKKE
designerduo, tre og keramikk
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I flere år har jeg jobbet med lysgjennomskinn av transparente og perforerte tekstiler. 
Jeg har vært opptatt av at vår «visuelle tilværelse» hele tiden er i forandring. Ved å lys-
sette mine arbeider på forskjellige måter i henhold til intensitet, farge og vinkel på lyset 
oppstår det ulike virkninger, stemninger og uttrykk på og rundt arbeidene. Jeg har hele 
tiden vært opptatt av ornamentikk og gjentagende mønstre. 

Til utstillingen Multiply ønsket jeg å lage en rullegardin uten fysiske hull, men med 
et lysgjennomskinnelig mønster mot en tett bakgrunn. Med skarpt sollys gjennom 
vinduet kan et effektfullt lysmønster forekomme på gulvet og på motgående vegg 
som et dekorativt element. At min rullegardin «Rullgardina» forandrer seg i ulik 
belysning håper jeg vil overraske og gi rom til glede og undring.

ELISABETH 
SEEGER 
HALVORSEN
tekstilkunstner
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Jeg presenterer en serie former/objekter i steingods som både kan 
fungere hengende på vegg og stående på bord, i flere forskjellige 
størrelser. De kan opptre rent dekorative, samtidig som de kan 
brukes funksjonelt. Dette gir dem et bredt bruksregister.

Som keramiker jakter jeg på presise former hvor glasur, brenning 
og materialuttrykk beriker disse.

Arbeidene er en del av en pågående serie med keramiske objekter 
hvor sirkelen ofte er gjennomgående. Ut fra et geometrisk grunn-
repertoar har jeg noen formmessige interesseområder som jeg 
kretser rundt og varierer. Mitt prosjekt er opplevelse av form, 
gjennom visuell og sanselig tilnærming.

GUNNAR 
THORSEN kunsthåndverker/keramiker
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Tomme rom

Broderiet viser et motiv som representerer et tomt rom 
og setter dermed fokus på tomhet. Hva inneholder et 
tomt rom? Hvilken atmosfære kan oppstå av tomme 
rom og deres stillhet? I broderiet finner man kontraster 
og balanse, artikulasjoner og linjer. Det viser både 
enkelhet og kompleksitet. Flatene er harde og myke. 
Broderiet er en del av et større studie rundt temaet 
tomme rom.

HEIDI 
WINGE 
STRØM

tekstilkunstner
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Serviett er et arbeid som knytter tett an til tradisjonen med 
lintøyskap og å dekke et bord. Den rike tekstiltradisjonen med 
stivede linduker og servietter, håndklær og sengetøy innebar en 
stor kjennskap til hvordan tekstilt materiale skulle lages, 
behandles og forfines.

Jeg bruker mønster og vev til å uttrykke mine kommentarer på 
felles tenkning rundt estetikk, minner og kulturarv. Det å lage, 
innsikt og forståelse av håndverk og kunnskap rundt materiale 
og farge; erfaring rundt hvordan disse virkemidlene kan gi opp-
levelse fysisk, visuelt og intellektuelt, er viktig for meg.

Å bruke vevde stoff, tepper og “billedtepper” til å visualisere og 
tekstualisere fenomen og hendelser er gammel historie – jeg står 
i denne historien, men med ny teknologi.

KARI 
DYRDAL tekstilkunstner
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Å skape med hendene har jeg tro 
på. Bevissthet rundt detaljenes 
betydning for helheten er min 
plattform som formgiver og 
kunsthåndverker. 

Milovat er en miniserie av lamper 
med forminspirasjon hentet fra 
kystens fyrtårn og dens rå natur. 
Med kompromissløs bruk av 
materialer og søket etter et 
eksklusivt formspråk, skaper 
Milovat en matematisk enhet, 
hvor det munnblåste glasset er 
ledsaget av materialer som tre, 
kork og skifer.

KIRSTEN 
VIKINGSTAD
STORESUND glasskunstner
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Lars Beller Fjetland sin filosofi som formgiver ligger dypt forankret i hans 
oppvekst på vestlandet; en forkjærlighet for naturens råvarer formgitt 
i et funksjonalistisk uttrykk preger designerens tilnærming. Kjernen i Lars 
Beller Fjetlands virke som formgiver er ønsket om å skape både et tidløst 
uttrykk og varige produkter. Gjennom et umiddelbart og ærlig formspråk 
oppstår designerens signatur; en sofistikert tilnærming til moderne 
bærekraftighet.

LARS 
BELLER 
FJETLAND
møbel- og produktdesigner
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HYLLA

I hylle: (besl med hjell)
1. plate beregnet til å legge el. 
sette noe på. Komme på rett 
hylle. Legge på hylla - gi opp, 
avslutte.
 
2. Avsats, hjell i fjellvegg
II hylle: (norr hylja) innhylle
III hylle: (norr hylla) gi uttrykk 
for anerkjennelse og beundring 
overfor noen, hedre.

Samlere; vi fremhever og 
«stiller ut» yndlingsobjektene 
våre. Det kan være enkelt-
objekter eller hele samlinger. 
Jeg ønsker å lage en utstillings-
plattform som både er en 
selvstendig form, og som kan 
fremheve det utstilte objektet 
på en uventet måte. Kanskje 
inspirere til å plassere utypiske 
gjenstander på HYLLA. 
Hyllene er som korte eller 
lange springbrett. De kan 
plasseres alene eller flere 
sammen.

MARIANNE 
BERG
kunsthåndverker
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Jeg bruker gravering og utskjærings-
redskaper til å forme eller uthule det negative 
rommet i en gipsstøpeform. Denne støpe-
formen brukes til å støpe flere eksemplarer 
av den samme negative formen ved å støpe 
forskjellige steingodsleirer i den. Dette er en 
prosess som åpner for det intuitive og lekne, 
i motsetning til en vanlig designprosess der 
ting blir til etter lange perioder med plan-
legging og forsøk. Det ufiltrerte og råe er for 
meg noe som er verdt å bevare også innen 
design. Det kan komme noe helt nytt og 
uventet når man har produksjonsmetoder 
som åpner for det frie og intuitive hos en 
designer. 

SIGVE
KNUTSON
eksperimentell designer
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I mitt kunstneriske virke er korpusteknikkens krav på tid, noe jeg 
aktivt bruker som uttrykk. I skålene Slag! er derimot ikke kobber-
platene smidd sakte opp til en skål ved hjelp av utallige slag, men 
presset opp mellom en stålkule og et hull i en finerplate, ved hjelp 
av noen få, kraftige slag og er derfor å se som en ”hurtigvariant” 
av denne teknikken. Prosjektet nærmer seg fabrikken og masse-
produksjonen, gjennom det å presses i en form og det økte tempoet. 
Samtidig er prosessen utført ved hjelp av menneskelig kraft og med 
den upresisjon og individuelle variasjon som det innebærer. 

SOFIA 
KARYOFILIS
metallkunstner
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For meg er desse objekta ”kjøkken-smykker”; 
redskap til å bryte opp i og opphøge den repetitive 
handlinga det er å tilberede mat og drikke. Under 
produksjonen til utstillinga opplever eg kvar dag 
å lære av materialet. Forma, rørslene og prosessen 
er lik, resultatet er alltid ulikt.
 
Svana er betydningsfull for meg og eit takksamt 
objekt, rik på assosiasjonar, med ei fleksibel form. 
Det er poesi for meg at hendene er innsmurt 
i porselen og at eg ser brusande kvite fjær når 
eg let att auga.

kunsthåndverker

VILDE 
JENSEN 
HJETLAND
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Elisabeth Seeger Halvorsen
980 78 149
halvors@online.no

Sigve Knutson
904 03 052
sigveknutson@gmail.com
sigveknutson.com

Aron Li
405 26 262
aron-li@hotmail.com
aronli.se

Sofia Karyofilis
410 44 641
sofiakaryofilis@yahoo.no
sofiakaryofilis.com

Heidi Winge Strøm
403 41 358
heidi@heidiwstrom.com
heidiwstrom.com

Gunnar Thorsen
957 03 099
gu-thor@online.no
kunstnerforbundet.no/kunstnere/293;Gunnar-Thorsen

Marianne Berg
997 17 089
bergmari@online.no
marianneberg.no

Vilde Jensen Hjetland
480 99 508
vildejehje@gmail.com
vildejensenhjetland.no

Anne Djupvik Andersen
466 26 205
anne@weavemeaway.no
weavemeaway.no

Lars Beller Fjetland
936 26 229
lars@beller.no
beller.no

Kirsten Vikingstad Storesund 
992 35 131
kirstenstoresund@gmail.com
kirstenstoresund.no

Kari Dyrdal 
902 03 634
dyrdal.k@online.no
norskekunsthandverkere.no/users/kari-dyrdal

Siri Brekke / Per Tore Barmen
986 59 284 / 476 15 550
barmenbrekke@gmail.com
barmenbrekke.no

KONTAKTINFO 
UTSTILLERE
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KRAFT – rom for kunsthåndverk
Vågsallmenningen 12, 5805 Bergen
45 11 19 92 / 45 11 19 93
kraftkunst.no
tirsdag - fredag kl.  11 - 17
lørdag - søndag kl.  12 - 16
mandag stengt

KRAFT - rom for kunsthåndverk er et ledende visnings-
sted for formidling av kunsthåndverk innen alle kategorier. 
KRAFT ivaretar det unike i kunsthåndverket og er en 
nyskapende og profesjonell pådriver for utvikling av 
faget. Med dette bidrar KRAFT til å tydeliggjøre kunst-
håndverkets posisjon på dagens kunstscene og drive en 
profesjonell formidling av kunsthåndverkfeltet som helhet.

Møbelgalleriet
Løkkeveien 99, Stavanger
51 51 02 90
moebelgalleriet.no
mandag - torsdag 10 - 19
fredag - lørdag 10 - 16

Møbelgalleriet er en av Norges mest spennende møbelforretninger. Vi har en klar 
skandinavisk profil og tilbyr møbler og belysning fra ledende produsenter - tegnet 
av internasjonalt anerkjente arkitekter og designere.

VISNINGSSTEDER

Hå gamle prestegard
Håvegen 347, 4365 Nærbø
51 79 16 60
hagamleprestegard.no
Frå 15. mai - 31. august kl. 11 - 17
Frå 1. september - 14. mai kl. 11 - 15
laurdag og sundag kl. 12 - 17
Vandring i utstillingane kvar sundag kl. 13.30

Hå gamle prestegard er ein kunst- og kulturinstitusjon 
i eit tradisjonsrikt og verna anlegg.

Anlegget har utstillingar med norsk og internasjonal sam-
tidskunst og kulturhistoriske utstillingar, kommisjonssal 
av kunst, kafé med lokale matvarer, seminar og utleige av 
lokale. I tillegg leigar me ut til overnatting på Obrestad fyr.

Prestegarden er ein av dei mest besøkte utfartsstadene på 
Jæren, og er eit godt utgangspunkt for kortare og lengre 
turar langs Kongevegen og Nordsjøvegen. Anlegget er ein 
del av Hå kommune sin kulturminnevernplan. Området rundt 
Hå gamle prestegard har ei rik historie som går 8200 år 
tilbake i tida.
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