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4 FORORD / Foreword

Kunsthåndverk 2017 
I TRONDHEIM

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Foto: Steffen W. Holden

Craft 2017 IN TRONDHEIM



Vi er veldig stolte over å kunne presentere 

årsutstillingen Kunsthåndverk 2017 i Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, nummer 40 i rekken 

siden 1975. Det er ni år siden sist gang Norske 

Kunsthåndverkeres store, juryerte utstilling ble vist 

i Trondheim, så dette er på høy tid!

Både museet og NK mener at det er av stor verdi at 

årsutstillingen innimellom tar avstikkere rundt i 

landet. Utstillingen stimulerer både fagmiljø og bygger 

publikum for samtidskunsthåndverket. Det er viktig at 

dette skjer flere steder i landet enn i hovedstaden. 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er en 

utmerket arena for årsutstillingen. Museet har 

en av landets beste kunsthåndverksamlinger, fra 

urgamle objekter i Japansamlingen via Hannah 

Ryggen til samtidens kunstverk. Museet har 

også en sterk tradisjon for å skape utstillinger av 

samtidskunsthåndverk som setter spor. Det går 

fremdeles gjetord om utstillinger som Neo-tradisjon 

(1988), Brytninger (1995) og Everyday Life (2007), som 

alle på ulike måter utfordret en allmenn forståelse av 

hva kunsthåndverk kan være. 

Det er et omfattende arbeid å produsere en 

årsutstilling. Utstillingen er i sitt vesen en 

samarbeidsprosjekt. Fagstaben i museet og NK har 

sammen med juryen og utstillingsarkitekt arbeidet 

hardt for å sikre en utstilling som engasjerer publikum. 

Åpen innsending er et av hovedprinsippene bak 

årsutstillingen. Juryen valgte i år å utnytte de unike 

mulighetene som ligger i museet og inviterte søkerne 

til å gripe an museets historiske interiører utformet 

av Finn Juhl og Henry van de Velde. Trondheims 

sterke posisjon innen kunst i offentlig rom vises 

gjennom årets nysatsing på uteromsprosjekter. Stor 

takk til Trondheim kommune for initiativet og det 

økonomiske bidraget til denne satsingen. 

Kunsthåndverk 2017 
I TRONDHEIM
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We are very proud to present the annual exhibition Craft 

2017 at the National Museum of Decorative Arts and 

Design in Trondheim, the 40th in a row since 1975. It has 

been nine years since the Norwegian Association for 

Arts and Crafts (NK) arranged its comprehensive, juried 

exhibition in Trondheim, so it’s about time!

Both the museum and NK believe that it is a great 

advantage for the annual exhibition to make alternate 

detours around the country. The exhibition stimulates 

the professional milieu and attracts a new public for 

contemporary craft. It is essential that this occur in more 

places than the capital.

The National Museum of Decorative Arts and Design is 

the perfect arena for the annual exhibition. The museum 

has one of Norway’s foremost collections of craft, from 

ancient objects in the Japanese collection, to Norwegian 

textile artist Hannah Ryggen and contemporary works. 

The museum also has a longstanding tradition of creating 

contemporary craft exhibitions that leave a mark on 

the visitor. People are still talking about shows such as 

Neo-tradisjon (1988), Brytninger (1995) and Everyday Life 

(2007), which each in their own way challenged the general 

conception of what craft can be.

 

It is an enormous task to produce an annual show. The 

exhibition is in its essence a collaboration. The staffs of 

the museum and NK have, together with the jury and the 

exhibition architect, worked hard to create a show that 

engages the public. An open competition is one of the 

main principles behind the annual exhibition. This year’s 

jury chose to exploit the unique features of the museum, 

and invited the applicants to interact with the museum’s 

historical interiors designed by Finn Juhl and Henry van 

de Velde. Trondheim’s strong position in the realm of art 

in public spaces is evident in this year’s collaboration on 

urban space projects. Many thanks to the municipality of 

Trondheim for their initiative and financial support for this 

new venture.

FORORD / Foreword
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Finally, we would like to thank all the artists who have 

created works for this exhibition. We are grateful that 

as many as 307 artists submitted applications. This 

demonstrates that the annual exhibition is considered an 

attractive arena for craft practitioners. In the end only 48 

artists made it through the eye of the needle. Craft anno 

2017 is a vital art form that provides many surprises and 

strong impressions. We hope that a visit to Craft 2017 will 

leave a lasting mark on all our visitors.

Åshild Adsen     

Director     

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Lise Stang Lund

Acting Administrative Director

The Norwegian Association for Arts and Crafts

Til slutt vil vi takke alle kunstnerne som har skapt 

verk til utstillingen. Vi er takknemlige for at så 

mange som 307 kunstnere søkte om deltakelse. Det 

viser at årsutstillingen oppleves som en attraktiv 

arena for utøverne. Bare 48 kunstnere kom gjennom 

nåløyet til slutt. Kunsthåndverk anno 2017 er 

en livskraftig kunstart, som kan by på mange 

overraskelser og sterke opplevelser. Vi håper at 

møtet med Kunsthåndverk 2017 setter tydelige 

spor hos alle besøkende. 

Åshild Adsen

Direktør

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Lise Stang Lund

Fungerende daglig leder

Norske Kunsthåndverkere

FORORD / Foreword
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JURYLEDERS ORD 

Årets jury, fra venstre / This years jury, from left: Reinhold Ziegler, Anne Thomassen, 
Edith Lundebrekke og Steffen W. Holden

Jury text
Velkommen!

Å skape en utstilling med et utvalg av det beste 

innen samtidens kunsthåndverk, det er juryens 

mandat. Å velge i mengden av innsende bidrag er en 

utfordrende oppgave. Hva er godt kunsthåndverk? 

Det kan være vanskelig å enes om kriterier 

for kvalitet, og de lar seg ikke lett formulere. 

En kombinasjon av faglige og skjønnsmessige 

vurderinger må til. Noen verk bedømmes på 

Welcome!

 To create an exhibition featuring a selection of the best 

within contemporary craft, that is the jury’s mandate. 

To choose among the multitude of submitted works is a 

challenging task. What is good craft?

It can be difficult to agree upon the criteria designating 

quality, and these are not easily formulated. 

A combination of professional and discretional assessments 

is required. Certain works are judged based on aesthetic 
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estetiske, håndverksmessige kvaliteter, mens 

mer konseptuelle verk krever andre kriterier. 

Kvalitetskriterier formes over tid, noe som gjør 

at vi kan ha belegg for å hevde at noe har varig 

kvalitet. Håndverket og materialet har alltid stått 

og står fortsatt sterkt i kunsthåndverket, og peker 

på kunsthåndverkets egenart og særpreg. Juryens 

utvelgelse er et resultat av diskusjoner omkring 

kvalitet, håndverksmessig så vel som idémessig.

Å gjøre en utvelgelse innebærer at mange verk ikke blir 

antatt. Utstillingens forutsetning er at kunstnere søker 

med sin kunst, og gjennom det utsetter seg for å bli 

refusert. Mange sterke søknader i år har gjort at mange 

gode verk går ut. En annen jury ville sannsynligvis 

gjort andre valg, av det kan man slutte at avgjørelsene 

om hvorvidt verk blir antatt eller refusert ikke er en 

endelig dom på godt eller dårlig. Dette peker også på 

et viktig perspektiv i det kunstnerstyrte, nemlig at 

makten til å definere hva som er godt kunsthåndverk 

blir gitt til nye juryer hvert år.

Juryen diskuterer seg altså fram til enighet om 

kvalitet. Dette gjelder ved utvelgelsen av enkeltverk, 

men også i sammensetningen av verk og i forhold til 

utstillingsrommet og stedet. Ingen kunst kan unndra 

seg kontekst, eller unngå å bli satt i en sammenheng. 

Gjennom å bli plassert sammen i utstilling kan verkene 

lades og leses på flere måter, og nettopp dette er et viktig 

potensial i denne utstillingen. Juryen har hatt en ambisjon 

om å skape en bra utstilling med gode enkeltverk så vel 

som interessante sammenkoblinger, som kan åpne for nye 

refleksjoner. Ønsket har vært å skape en utstilling man 

ikke har sett før, som oppleves som ny.

Det som karakteriserer årsutstillingen er den 

frie søknadsretten, selve fundamentet i denne 

utstillingen. Mange kunsthåndverkere i dag jobber 

med konseptuelle verk og installasjoner som forholder 

seg til sted, mens andre jobber med mer tradisjonelle 

and craftsmanship standards, while more conceptual 

works require other criteria. Criteria designating quality 

are formed with the passing of time, which implies that we 

may have proof for claiming that something has lasting 

quality. Craftsmanship and the materials have always been 

and continue to remain at the core of craft, and point to 

the uniqueness and distinctive character of crafts. The jury’s 

selection is a result of discussions related to quality, in terms 

of both craftsmanship and ideas.

Making a selection implies that many works will not be 

accepted. The precondition of the exhibition is that the artists 

submit their art, and by doing so expose themselves to the 

possibility of being rejected. The many strong applications 

this year have led to many good works being left out. Another 

jury would most likely make other choices; that said, one can 

conclude that the decisions leading to a work being accepted 

or rejected do not represent a final verdict of good or bad. 

This also points to an important perspective regarding an 

artist-driven exhibition, i.e. that the power to define what is 

good handicraft is handed over to a new jury each year.

The discussion among the jury thus negotiates agreement 

on quality. This applies to the selection of individual works, 

but also to the arranging of works in relation to each other 

and to the exhibiting space and venue. No work of art can 

avoid the context it is shown in, or evade being arranged 

in specific surroundings. By being mounted together in an 

exhibition the works can be energized and interpreted in a 

number of ways, and this represents a particularly important 

potential of this exhibition. The jury has strived to create an 

exceptional exhibition with exceptional individual works, 

but also interesting combinations that may stimulate new 

reflections. Our intention has been to create an exhibition 

you haven’t seen before, one that is experienced as new.

What characterises this exhibition is the open competition; 

it is the very foundation of the exhibition. Many craft artists 

today concentrate on conceptual works and installations 

which are site-specific, while others work in more traditional 

JURYLEDERS ORD / Jury text
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JURY TEXT object and technique-based mediums. The annual exhibition 

must endeavour to encompass both.

The location for this year’s exhibition is Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum (National Museum of Decorative 

Arts and Design) in Trondheim. The jury has wished to 

make way for multiple forms of expression and arenas for 

craft, and has this year given craft artists the opportunity 

to submit projects or works which interact with specific 

interiors at Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum; two 

rooms designed by Henry van de Velde and Finn Juhl 

respectively. Both rooms, each with their unique composition 

of artworks, furniture, materials and colours, make up a 

fusion of functional, aesthetic and idea-based relations 

that point to the unique potential of crafts. In addition, we 

have collaborated with the municipality of Trondheim on 

presenting works in the city’s public space. Trondheim has 

a comprehensive programme for art in public spaces and 

we are therefore pleased that the municipality has invited 

us to collaborate on temporary art projects. The project 

will take place in Ravnkloa throughout the duration of the 

annual exhibition under the vision “good urban space for use”. 

This is a theme that encompasses countless possibilities for 

interpretation and interesting connections to the field of crafts.

The annual exhibition is one of the most important 

exhibitions of contemporary craft in Norway, and has 

considerable power to define what good and interesting craft 

is. It can contribute to setting the agenda, capturing current 

trends and tendencies, opening up new perspectives, and 

defining the essence of craft. In other words, furthering the 

development of the craft field.

Edith Lundebrekke

Chief Jury Member

gjenstandsformer og teknikker. Utstillingen må 

romme begge deler. 

Stedet for årets utstilling er Trondheim og 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Juryen har 

ønsket å gi rom for flere uttrykksformer og arenaer for 

kunsthåndverket, og har i år gitt kunsthåndverkere 

mulighet til å søke med prosjekter eller verk som går 

i dialog med samlingsinteriørene ved Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum, to rom av henholdsvis 

Henry van de Velde og Finn Juhl. Begge rom, hvert 

med sin unike sammenstilling av kunstverk, møbler, 

materialer og farger, utgjør en fusjon av funksjonelle, 

estetiske og idémessige relasjoner, noe som peker på 

et særegent potensiale ved kunsthåndverket. I tillegg 

har vi et samarbeid med Trondheim kommune om 

visning av verk i byrommet. Trondheim Kommune 

har en omfattende ordning for kunst i offentlige rom 

og det er derfor gledelig at kommunen inviterer til et 

samarbeid om temporære kunstprosjekt. Prosjektet 

skal finne sted i Ravnkloa i løpet av utstillingsperioden, 

under visjonen “bra byrom for bruk”. Dette er et tema 

med adskillige tolkningsmuligheter og interessante 

koblinger til fagfeltet. 

Årsutstillingen er en av de aller viktigste utstillingene 

med samtidskunsthåndverk i Norge og har stor 

makt til å definere hva som er godt og interessant 

kunsthåndverk. Den kan være med å sette dagsorden, 

fange opp strømninger og tendenser i tiden, åpne for 

nye perspektiver ved kunsthåndverket, definere hva 

kunsthåndverket handler om, kort sagt føre faget videre. 

Edith Lundebrekke

Juryleder

JURYLEDERS ORD / Jury text
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FJORTISEN OG 
KUNSTHÅNDVERKET
Et bord med alle havene 
i verden
et bord med alles blod 
og kjærlighet.
Lukten av te 
og gammel dame.

FJORTISEN OG KUNSTHÅNDVERKET / Teens and craft
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TEENS 
AND CRAFT
A table holding all the oceans 
of the world
a table holding everyone’s blood 
and love.
The scent of tea 
and of an old lady.
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Et bord med alle havene 

i verden

et bord med alles blod 

og kjærlighet.

Lukten av te 

og gammel dame. 

De poetiske frasene er skrevet av ungdomsskoleelever 

i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, som fikk en 

kreativ skriveoppgave etter å ha opplevd utstillingen 

til keramiker Heidi Bjørgan i fjor høst. Ordene deres 

driver leserens tanker langt av sted, og smilebåndene 

oppover. Kunsthåndverk kan sette alle sanser i sving 

og trigge en uregjerlig fantasi, og i møte med barn og 

unge oppstår øyeblikk og meningsutvekslinger vi aldri 

kan forutse.

Over 2000 13-åringer får i høst oppleve 

Kunsthåndverk 2017 gjennom Den Kulturelle 

Skolesekken i Trondheim kommune, som 

sender alle 8. klassinger til Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum. Her får de møte det helt nye 

kunsthåndverket, som på ulike måter forholder seg 

til samfunnet elevene er en del av. Det kan minne om 

ting de kjenner fra før, det kan gi nye innganger til 

en politisk virkelighet, det kan imponere og det kan 

vekke gode eller vonde følelser. Det vil berøre dem, på 

ulike måter.

Uteromsprosjektene som er en del av Kunsthåndverk 

2017 og realiseres i samarbeid med Trondheim 

kommune er – i tillegg til å være verk i sin egen rett – 

formidling og synliggjøring av utstillingen til en enda 

større del av befolkningen. Innfiltrert i komplekse 

A table holding all the oceans 

of the world

a table holding everyone’s 

blood and love.

The scent of tea 

and of an old lady.

 These poetic lines were written by middle school pupils 

who were given a creative writing assignment after 

having seen ceramic artist Heidi Bjørgan’s exhibition at 

the National Museum of Decorative Arts and Design last 

fall. Their words cause the readers’ thoughts to roam and 

smiles to widen. Craft can activate all of our senses and 

trigger irrepressible inventiveness, and in an encounter 

with children and young adults, an exchange of views arises 

which we can never predict.

More than 2000 13-year-olds will visit Craft 2017 in the 

municipality of Trondheim this fall via Den Kulturelle 

Skolesekken, a programme that sends all 8th graders to 

visit Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Here they will 

experience the latest within craft in Norway, which in various 

ways reflects on the society the pupils live in. The works may 

remind them of things they are already familiar with, provide 

them with new gateways into political realities, inspire them 

or awaken pleasant or painful emotions. 

The outdoor projects, which are part of Craft 2017 and 

arranged in collaboration with the municipality of 

Trondheim, serve to convey and illustrate the exhibition 

to an even larger sector of the population – in addition to 

being works of art in their own right. Inserted into complex 

urban spaces, the works may merge with the road you 

take to work in the morning, or your shopping excursion 

FJORTISEN OG KUNSTHÅNDVERKET 
Teens and craft
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byrom smelter kunsthåndverket sammen med veien 

til jobb om morgenen, handleturen lørdag formiddag 

og mer uforutsigbare omgivelser og situasjoner enn 

inne i museet. Eller kanskje verkene snarere stikker 

seg ut, vekker oppsikt og lager avbrudd. 

Brukskunstens forankring i dagliglivet, i form av 

bordduker og glassbeholdere, fikk sin kommentar 

på frokostbordet før du la ut på veien til jobb denne 

morgenen. De rødrutete dukene i Svein Ove Kirkhorns 

«Picnic» representerer i stedet en surrealistisk, 

nærmest drømmeaktig forvandling av noe kjent 

og trygt. Her tar nære hverdagsritualer form som et 

teatralsk tablå, der publikum gis rollen som utøvere

 – i rampelyset for andre forbipasserende. Både 

fjortisen og pensjonisten kan bli forlegen av mindre. 

Men at opplevelsen vil sette seg i kropp og minne, er 

det liten tvil om. 

Maria Almås Frantzsen og Ruth Hol Mjanger inviterer 

forbipasserende til å synliggjøre en usynlig substans 

som vi deler med verden omkring oss, nemlig pusten, 

ved hjelp av å blåse glass. Hvilke individuelle avtrykk 

setter pusten, og hvilke relasjoner oppstår når vi gjør 

den synlig sammen?  

Det å være i tenårene innebærer ofte en høy 

sensitivitet overfor omverden, plutselige 

følelsesendringer, rare drømmer og utprøving av 

egne uttrykk og meninger. Årsutstillingen forsøker 

på et vis å få frem lignende stemninger og reaksjoner 

også hos et øvrig publikum. La deg bli satt ut, la deg 

provosere. Den vil at du skal rødme. 

27. oktober avholdes det internasjonale fagseminaret 

«Crafting Utopia and Dystopia: Future of Craft in 

Museums», som en del av formidlingsprogrammet 

tilknyttet Kunsthåndverk 2017. Noen overordnede 

spørsmål gir innganger til foredrag og diskusjoner: 

På hvilke måter kan museer stimulere til positive 

on Saturday afternoon, or appear in less predictable 

surroundings and situations than those found inside the 

museum. On the other hand, they may also stick out, cause 

a stir or create a disturbance.

Applied art’s foundation in daily life, in the form of 

tablecloths and glass vessels, found their resonance at the 

breakfast table before you left for work on this particular 

morning. In contrast the red-checked tablecloths in Svein 

Ove Kirkhorn’s “Picnic” represent a surrealistic, almost 

dreamlike transformation of something familiar and cosy. 

Here intimate everyday rituals take the form of theatrical 

tableaus, in which the public are assigned the role of 

actors – in the limelight before other passers-by. Both 

the teenager and the retiree can be embarrassed by much 

less. But there is no doubt that the experience will leave a 

lasting imprint on the body and the mind.

Maria Almås Frantzsen and Ruth Hol Mjanger invite 

passers-by to visualise an invisible substance that we share 

with the world around us – our breath – by blowing glass. 

What unique imprint does the breath leave, and what 

relationships arise when we make this common substance 

visible together?

Being a teenager often involves increased sensitivity to one’s 

surroundings, sudden mood swings, strange dreams and 

experimenting with one’s own style and views. This year’s 

exhibition attempts to elicit similar moods and reactions in 

the remainder of the public as well. Allow yourself to be put 

off guard, allow yourself to be provoked. Its aim is to make 

you blush.

The international seminar “Crafting Utopia and Dystopia: 

Future of Craft in Museums” will be held on 27 October, 

as part of the educational programme associated with 

Craft 2017. A few overriding questions provide insight into 

the lectures and discussions: In what ways can museums 

stimulate positive encounters between the public and craft, 

where both the production and mediation of knowledge 

FJORTISEN OG KUNSTHÅNDVERKET / Teens and craft

FJORTISEN OG KUNSTHÅNDVERKET 



are the focus of attention? How can museums be important 

arenas for craft, both in our own time and in the future?

The exhibition also includes the past in its communications 

strategies, which of course is quite natural for a museum. To 

be precise this year’s jury has invited artists to apply with 

works that can be placed in, and engage in dialogue with 

the museum’s historic office interiors designed by Henry 

van de Velde (1908) and Finn Juhl (1952). It is precisely 

institutions which maintain collections that can provide 

context, inspiration and a springboard for new forms of 

expression, and therein lies one of the possibilities available 

to museums to become – or remain – vital arenas for craft.

The annual exhibition is also an arena for unexpected 

encounters. This is the exhibition where the works are 

presented on their own terms, independent of thematic or 

formal criteria. Experience how the works communicate 

with each other, argue, swarm together, when old and new 

forms meet in the interiors, and when the diversity of what 

is happening in today’s craft world comes together in the 

gallery rooms. Blood and love. All the world’s oceans. The 

“old lady” that is the National Museum of Decorative Arts 

and Design is as excited as a teen.

Take a look at the programme, which you will find on 

our website and in the museum shop. Stop by for a tour, 

or explore on your own. Listen to the artists talk about 

their works, allow the works to activate your senses and 

experience Trondheim enlivened by craft!

møter mellom publikum og kunsthåndverket, 

hvor både produksjon og kunnskapsformidling er i 

fokus? Hvordan kan museer være viktige arenaer for 

kunsthåndverket, både i vår egen samtid og 

i fremtiden? 

Selve utstillingen inkluderer også fortiden i sine 

kommunikasjonsstrategier, noe som jo for et 

museum ligger helt naturlig; årets jury har nemlig 

invitert til å søke med verk som kan plasseres i og 

gå i dialog med museets historiske kontorinteriører, 

utformet av Henry van de Velde i 1908 og Finn Juhl i 

1952. Nettopp i det å være samlingsinstitusjoner, som 

kan gi kontekst, inspirasjon og springbrett til nye 

uttrykk, ligger én av museenes muligheter til å være 

vitale arenaer for kunsthåndverket. 

Årsutstillingen er for øvrig alltid en arena for 

uventede møter. Dette er utstillingen der verkene 

fremstår på egne premisser, uavhengig av tematiske 

og formale kriterier. Opplev hvordan verkene og 

gjenstandene snakker sammen, krangler, svermer, når 

nye og gamle former møtes i samlingsinteriørene og 

når mangfoldet av det som beveger seg innen dagens 

kunsthåndverk møtes i salene. Blod og kjærlighet. Alle 

havene i verden. Den «gamle damen» Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum er opprømt som en fjortis.

Ta en kikk i formidlingsprogrammet, som du finner 

på nett og i museumsbutikken. Kom innom til en 

omvisning eller utforsk på egen hånd. Hør kunstnerne 

fortelle om verkene sine, la verkene trigge sansene dine 

og opplev Trondheim affektert av kunsthåndverk!

Solveig Lønmo

Kurator formidling 

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Marit Lønning Reiten

Formidlingsleder

Norske Kunsthåndverkere

14 FJORTISEN OG KUNSTHÅNDVERKET /  Teens and craft
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Mennesket er dyret med hender. Med hendene 

endrer vi formen til materialene i naturen og føyer 

dem sammen slik at de bedre kan være til nytte for 

oss og støtte opp under livsaktivitetene våre. Vi er 

gode håndverkere og mye av det vi lager er kunst. 

Dette arbeidet krever lang øving i utforskning 

av materialer og form. I en fjern fortid var denne 

kunstneriske aktiviteten viktig, ikke bare fordi vi 

gjennom den klarte å lage ting som var nyttige for 

oss i den evige kampen for å overleve i naturen, men 

fordi den bidro til at utviklingen av evnen vår til 

tenkning og problemløsning skjøt fart. Det gjorde 

oss enda bedre i det å forme de ulike materialene 

rundt oss til stadig nye og bedre ting. Hendene gjorde 

mennesket til dyret med historie og kultur. De løftet 

oss over naturen, selv om vi fortsatt også er natur.

Når vi lager et bord av tre, fortsetter bordet å være 

tre, men formen er endret og treet er materialet som 

realiserer et utkast.  Det er ikke lenger en levende 

substans. Det er blitt til en ting som transcenderer 

det rent sanselige og fysiske. En verden av begreper 

forenes med trevirket og en ny ting er blitt til, det 

VIRKSOMME 
TING
Mennesket er dyret 
med hender. 

The human being is the animal with hands. With our 

hands we change the shape of the materials in nature, 

and join them together so that they can better serve 

our purposes and support our daily activities. We are 

good artisans and much of what we create is art. This 

work requires extensive practice in exploring materials 

and forms. In a distant past this artistic activity was 

important, not only because through it we succeeded in 

making things that were useful for us in the perpetual 

struggle to survive in nature, but because it contributed to 

accelerating the development of our aptitude for thinking 

and problem-solving. This made us even more skilled 

in forming the different materials surrounding us into 

continuously new and better things. The hands caused the 

human being to become the animal with a history and 

culture. They elevated us above nature, although we are 

still also nature.

When we make a table out of wood, the table continues 

to be wood, but the shape is transformed and the wood 

is the material that comprises a design. It is no longer a 

living substance. It has become a thing that transcends the 

purely sensory and physical. A world of concepts is merged 



17VIRKSOMME TING / Influential things

Aristoteles kaller en kunstig ting. Uten oss ville 

verden bestå av kun naturlige ting. 

De filosofene som hevder at det i begynnelsen er 

verden av ord som skaper verden av ting skal vi 

ikke tro på. Det er heller omvendt: Utforskningen 

av materialene skaper verden av ord, fordi ordene 

trengs for å konseptualisere og organisere det 

utforskende arbeidet, og for å kunne snakke om 

det. Tankearbeid har først og ofte en materiell 

form. Abstrakt tenkning står alltid på fysiske bein, 

må være i et gravitasjonsfelt for å ha orientering 

og form.

De som mener at såkalt åndsarbeid har høyere verdi 

enn arbeid med materien skal vi ikke bry oss om. De 

som mener at kunst som kun utforsker sine egne 

mulighetsbetingelser og ikke viser til noe utenfor 

seg selv, og av den grunn har høyere verdi enn 

annen kunst, skal vi heller ikke bry oss om. Kunst 

som tar for seg synlighetens gåte, sanselighetens 

gåte, eller på ulikt vis nærmer seg det å være ting og 

materialitet på, er viktig, hjelper oss å tenke omkring 

INFLUENTIAL 
THINGS
The human being is the animal 
with hands.

with the wood and a new thing is born; what Aristotle 

calls an artificial thing. Without us the world would 

consist of only natural things. 

We should not believe the philosophers who claim that in 

the beginning it was the world of words that created the 

world of things. It is rather the opposite: the exploration 

of materials created the world of words, because the 

words were required to conceptualise and organise the 

exploratory work, and to be able to talk about it. The 

work of thinking has primarily and frequently a material 

form. Abstract thinking always stands on a physical 

foundation; must exist in a gravitational field in order to 

have orientation and form.

Those who believe that so-called intellectual work has 

greater value than working with matter, we shall not 

bother ourselves with. Those who believe that art that 

only investigates its own conditions of possibility and 

does not point to anything outside itself, and for that 

reason has greater value than other types of art, we shall 

likewise not bother ourselves with. On the other hand, 

art that deals with the riddle of visibility, the riddle of 
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sensuality, or in various ways approaches the essence of 

being things and materiality is important. It helps us to 

think in terms of our human way of being in the world, in 

terms of the world in all its complexity and textures.

The things we make contain human culture. They influence 

us through the messages they convey and the possibilities 

they open up to or exclude. They influence, are influential, 

have power. A chair draws us to it when we need to rest, 

a table attracts us when we need to put something down 

and a wall shuts us out. They may also help us in the act of 

thinking. They are like individuals who have their unique 

features, forms, types of mobility, consistency, and colours. 

It is also meaningful to talk about the biography of things. 

Because, like living things, they once came into being and 

they continue to exist until their function and form is lost. 

They grow old and die, and in the meantime they live their 

lives in our human environment. There they stimulate our 

senses and provide meaning to the surroundings we move 

about in, the rooms we live and work in and move through.

Craft artists make things with their hands, things that 

are always more than functional and which are often not 

functional at all, things such as sculptures, installations, 

woven textiles and other objects. These things may have 

poetic dimensions that embody feelings, responses to the 

sensuality of the materials that are being handled, or 

various reflections on the dimensions of reality and human 

life. Therefore, when a cup is designed it is never just a cup, 

and a piece of jewellery is more than something to be used 

as an ornament. In this “never just” and “more than” lies 

the reflection and wonder which imbues things with an 

existential dimension, and which demonstrate that they 

are things we think with, express ourselves through and 

relate to ourselves with, in ways that scientific theories 

cannot capture, nor words alone. Language is inadequate 

and reveals its limitations. 

The aesthetically beautiful, erotic, unfathomable and 

disturbing aspects of existence can all be recognised in the 

vår menneskelige måte å være i verden på, om verden 

i dens kompleksitet og tekstur.

Tingene vi lager har menneskekultur i seg. De virker 

på oss gjennom meldingene de gir og mulighetene 

de åpner opp eller fjerner. De virker, er virksomme, 

har kraft. En stol trekker oss til seg når vi trenger 

hvile, et bord tiltrekker når vi må sette noe fra oss og 

en mur stenger oss ute. De kan også hjelpe oss i det 

å tenke. De er som individer som har sine særegne 

trekk, sin form, typer av bevegelighet, konsistens, 

farger. Det gir også mening å snakke om tings 

biografi. For i likhet med levende ting har de en gang 

blitt til og de vedvarer å være inntil funksjonen og 

formen er tapt. De eldes og dør, og i mellomtiden 

lever de livene sine i våre menneskelige miljø. 

Der stimulerer de sansene våre og gir mening til 

omgivelsene vi beveger oss i,  til rommene vi bor og 

arbeider i og beveger oss gjennom.

Kunsthåndverkere lager ting med hendene sine, ting 

som alltid er mer enn bruksting og som ofte ikke er 

bruksting i det hele tatt, som skulpturer, installasjoner, 

vevnader og andre gjenstander. Disse tingene kan 

ha poetiske dimensjoner som rommer følelser, 

responser på sanseligheten i materialene det arbeides 

med, refleksjoner av ulikt slag over dimensjoner ved 

virkeligheten og menneskelivet. Derfor er for eksempel 

en kopp som formes aldri bare en kopp, og et smykke 

er mer enn noe å pynte seg med. I dette «aldri bare» 

og «mer» ligger refleksjonen og undringen som gir 

tingene en eksistensiell dimensjon og som viser at de er 

ting vi tenker med, uttrykker oss gjennom og forholder 

oss til oss selv på, på måter som vitenskapelige teorier 

ikke kan fange inn og heller ikke ord alene. Språket 

strekker ikke til og viser sin begrensning. 

Det estetisk vakre, erotiske, uutgrunnelige og 

urovekkende ved tilværelsen, alt dette kan vi gjenfinne 

i tingene. I tillegg kommer nytteverdien knyttet til 
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aktiviteter. Vi engasjerer oss i våre menneskelige og 

animalske liv som tingene muliggjør. 

“Tingene tinger” sa filosofen Heidegger. Med det 

mente han at de samler om seg en verden, det er 

måten de er virksomme på. Pennen viser til bordet, 

hånden og mennesket som skriver, rommet det 

skrives i, utsikten gjennom vinduet i det rommet, 

lysforholdene i løpet av dagen og året, den kunstige 

belysningen, hva det skrives om, og videre, i det 

uendelige. Alt folder seg ut fra denne pennen, 

pennen er sentrum i en virkelighet. Denne analysen 

treffer alle bruksting, men noen ting er likevel rikere 

enn andre, og viktigere. En penn vi rasker med oss 

fra et tilfeldig hotellrom har sjelden det som skal 

til for å tinge, materialene den er laget av er for 

dårlige, designet ikke tiltrekkende, affeksjonsverdien 

fraværende. Den evner ikke å vise hvem vi er, vi 

klarer ikke å sette oss i et intimt forhold til den, den 

er ikke vår annet enn rent tilfeldig. Vi valgte den 

aldri ut.

Masseproduserte ting gjør ofte jobben sin svært 

godt, så godt at de forsvinner i funksjonen de har 

og blir usynlige for oss. Tingene kunstnere lager er 

derimot oftest unike, og står ut – er påfallende – på 

en måte som om de eksisterte og ikke bare var. Det 

unike i seg selv viser ut over enhver funksjon, gir 

oss estetiske erfaringer og er kilde til refleksjon. 

Estetikk og funksjon er sammenvevd. Unike ting, der 

det unike er påfallende, kan til og med gi oss estetisk 

erfaring av det mysteriet tilværelsen er. 

Vi ønsker oss disse estetiske erfaringene og 

refleksjonene som følger med. Om det ikke var slik 

ville kunsthåndverket gradvis forsvinne og alle 

ting bli masseprodusert. Men det lages fortsatt ting 

som gir oss estetiske opplevelser, resonnerer med 

kroppslige følelser og uklare tanker, bevarer minner 

for oss og er uttrykk for lengsler, aspirasjoner 

things. In addition comes the usefulness associated with 

the activities we practice in our human and animals lives, 

these too made possible by the things.

“The thing things”, said the philosopher Heidegger. By that 

he meant that they gather a world around them; it is the 

way they are influential. The pen points to the table, to the 

hand and the human who writes, to the room in which the 

writing occurs, the view beyond the window in the room, 

the light conditions during the course of the day and year, 

the artificial lighting, what is being written about, and so 

on, without end. Everything unfolds from this pen; the pen 

is the centre of a specific reality. This analysis applies to all 

functional things, yet some things are nevertheless richer 

than others, and more important. A pen inadvertently 

snatched from a random hotel rarely has what it takes to 

“thing”; the materials it is composed of are too inferior, the 

design is not attractive, the sentimental value is absent. 

It is not capable of demonstrating who we are, we cannot 

develop an intimate relationship to it, and it is not ours 

other than by pure chance. We never chose it.

Mass produced things often do their job very well, so well 

that they disappear in the function they have and become 

invisible to us. The things artists create, on the other 

hand, are often unique and stand out – are striking – as 

though they exist and not only “are”. The uniqueness in 

itself points beyond any function, offers us aesthetical 

experiences and is a source of reflection. Aesthetics and 

function are intermingled. Unique things, in which the 

uniqueness is striking, might even offer us an aesthetical 

experience of the mystery that existence is.

We wish to have these aesthetical experiences and the 

reflections they engender. If this were not true, craft would 

have gradually disappeared and everything would be 

mass-produced. But we continue to make things that offer 

us aesthetical experiences, that resonate with physical 

emotions and unclear thoughts, that preserve memories 

for us and are expressions of yearning, aspirations and 
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og selvutforskning. Vi vil ha slike ting, se på og 

erfare dem og med dem. Det er som om slike ting 

kommuniserer med oss og selv har hjerner å tenke 

med og sansende sanselige kropper. 

Vi produserer ikke bare for å overleve, men lever 

for å produsere eller skape. Vi skaper kunst også 

når vi lager bruksting. I arbeidet er vi først fri når 

vi skaper kunst, samtidig som vi må lage ting som 

hjelper oss i å overleve som biologiske organismer. 

Kunsthåndverk på sitt beste reflekterer begge 

disse nødvendige sidene ved oss, mennesket 

som fritt arbeidende med ulike typer materialer, 

og mennesket som en biologisk organisme i et 

komplisert stoffskifte med den omkringliggende 

naturen der det dreier seg om å overleve og å forstå. 

Gjennom tingene skaper vi kultur av natur. Denne 

formingen og omformingen av natur, ofte en 

gjenstridig natur, er et pågående og aldri fullførbart 

prosjekt. Filosofien gir oss aldri endelige svar, det 

kunstneriske arbeidet skaper aldri perfekte objekter. 

Men det er dette arbeidet som gjør oss menneskelige, 

det er dette arbeidet vi bekrefter og manifesterer oss 

gjennom. Derfor er denne årsutstillingen viktig.

Trondheim september 2017

Solveig Bøe, professor, NTNU 

self-exploration. We wish to have such things, to look at 

and experience them and experience with them. It is as 

though such things communicate with us, and have brains 

to think with and sensual bodies to sense with.

We produce things not only to survive, but also live to 

produce, or create. We create art also when we make 

functional things. In our work we are not free until we 

create art while simultaneously making things that aid 

us in surviving as biological organisms. Craft at its best 

reflects both these necessary sides of us; the human being 

who works freely with various types of materials, and the 

human being as a biological organism in a complicated 

metabolism with the surrounding nature, where survival 

and comprehension is paramount.

Through these things we create culture and nature. This 

forming and transforming of nature – an often obstinate 

nature – is an ongoing project, one that is impossible 

to conclude. Philosophy can never give us a definitive 

answer; artistic work never produces perfect objects. Yet it 

is this work that makes us human, it is through this work 

that we acknowledge and manifest ourselves. That is why 

this exhibition is important.

Trondheim September 2017

Solveig Bøe, Professor, NTNU 
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I arbeidet er vi først fri når vi 
skaper kunst, samtidig som vi 
må lage ting som hjelper oss 
i å overleve som biologiske 
organismer. 

In our work we are not free 
until we create art while 
simultaneously making things 
that aid us in surviving as 
biological organisms. 
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Vil du lære å slipe steiner? Ute på plassen treffer jeg 

han som selger smykker, han som jeg i hemmelighet 

kaller steinmannen. Uten å tenke meg om, svarer 

jeg ja. Når steinmannen smiler, går leppene ned i en 

omvendt u. Da må du bli med på ekspedisjon senere 

i sommer. Finne noen steiner du vil slipe, sier han. Ja, 

klart, sier jeg. Det er en god idé. Finne sin egen stein. 

Legge den mot slipesteinen, tvinge fram fargene, 

glattheten. Se hvordan den ser ut inni.

*

Om kvelden ligger jeg på madrassen i varebilen. Det 

regner, og vannet under dekkene forsterker lyden av 

bilene som farer forbi. Jeg tenner lampen over senga, 

finner fram Tor Ulven-boka. Jeg kjenner på omrisset 

av fossilene og skjellene som er preget inn i det grå 

omslaget. Jeg åpner den, leser:

Ansiktstrekkene

skurt vekk

av isbreen.

Men regndråpen

i halsgropen

tindrer

lenge

i mørket før jeg

sovner,

og vi forsvinner etter samme

fingraderte

skala.

Diktet ligner en tegning risset opp med blyant i det 

hvite papiret. Ordene er adskilt med linjer og tegn, 

lager pust og pauser på arket.

En gang fantes ikke diktet. Så ble det skrevet.

*

Jeg vil være en stein som vannet slikker. Jeg vil 

ingen ting, jeg vil bare det. Slites løs, drive med, uten 

spørsmål, uten sorg.

Et skjell åpner og lukker seg mot plankton og 

partikler. En perle. Skapt av en irritasjon rundt et 

sandkorn. Jeg synker mot bunnen og blir liggende til 

klokka ringer. Da stiger jeg opp av vannet og blir et 

menneske av kjøtt og blod.

*

En ur er en bratt skråning dekket av små og store 

steiner som har løsnet fra et fjell. De ligger uryddig 

ved siden av hverandre, er restene etter en rystelse. 

Steinene har forlatt et fjell de var en del av. Frosten 

eller regnet brøt dem løs. Nå ligger de her, i en ny 

sammenheng.

Jeg finner en hvit stein. Nei, du finner en annen, sier 

han, du kan finne en som er mer spennende hvis du 

leter. Jeg henter flere steiner, spør: Hvordan blir fargene 

hvis jeg sliper denne? Eller denne? Han tar opp en 

kjedelig grå. Veier steinen vant i hånda. Bare vent til du 

sliper den, sier han. Da kommer fargene fram.

* 

Du må slipe i forhold til de formene som allerede 

finnes, sier han. Denne her ville jeg for eksempel 

prøvd å slipe så rund som mulig. Den har en sprekk i 

Utdrag fra romanen 
NATURHISTORIE av Marte Huke 
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seg som kanskje ikke går an å få bort. Men overflaten 

kan bli glatt og fin. Jeg tror det blir et flott fargespill. 

Han viser meg, begynner å slipe, jeg åpner øynene 

mot steinen. Fargene vokser fram.

Steinene jeg fant på fjellet ser helt døde ut. Matte, 

små, unnselige. Kan de bli til noe? Jeg begynner 

med en lys grå. Steinen er bred i den ene enden 

og smal i den andre. En dråpe. Jeg vil framheve 

dråpeformen. Etter hvert som jeg sliper kommer det 

fram sjatteringer av hvitt. Hvitt som går mot grått, 

hvitt som går mot beige. Et glitter der inne. Som 

innkapslede snøkrystaller.

Den andre steinen er rund. Den er mørk grå. Nå skal 

du få se, nikker han. Nå skal du få se ja. Jeg holder 

den fast mellom fingrene, holder tomlene øverst. 

Jeg finner rytmen, lar møtet med slipesteinen skje 

med rolige bevegelser. En mørk lillafarge trer fram 

fra det grå. Jevne striper i blått på tvers. Den ligner 

en planet. Saturn, med ringene. Eller jordkloden. 

Baksiden sliper jeg flat.

Han limer anheng i sølv bak på steinene så de kan 

bæres i et kjede rundt halsen. Han gir meg i tillegg 

et par øredobber med mørkeblå stein. Dem har han 

slipt selv. De ligner to øyne.

Jeg driver ingen fabrikk, jeg inngår et samarbeid 

med steinene, sier han. I boden hans ligger de 

usortert i store kasser eller i små esker med 

gullskrift. Jeg ser steiner formet av bølger og 

strømmer. Steiner med en hvit hemmelig stripe 

på kanten, steiner som har en annen stein i seg. 

Rav. Thulitt. De skal bli med folk hjem, legge seg i 

halsgroper, rundt håndledd.

Regndråpen i halsgropen tindrer lenge i mørket 

før jeg sovner.

Er det ikke fint å lære noe nytt, sier han. Vet du, en 

gang gikk jeg på kurs for å lære meg å dreie porselen. 

Det var som å ha en blanding av silke og vann 

mellom fingrene. På kurset prøvde vi hvor langt vi 

kunne gå før formen ga etter. Det var som å forme 

skyer med hendene. Han kretser rundt en innbilt 

midte med hendene. Viser hvordan man kan forme 

en sky. En sky må være en skjør ting, sier jeg. Ja, sier 

han. Men vet du hva, etterpå prøvde jeg å dreie leire. 

Da ble det lett, fordi jeg hadde begynt med porselen. 

Grensen for hva jeg kunne gjøre med leire var 

utvidet. Jeg kunne forme store ting uten at de sprakk 

mellom hendene på meg.

Porselen, sier han, er det største av alt.

China, sier jeg.

Utdrag fra romanen Naturhistorie av Marte Huke. 

Utgitt på Tiden Norsk Forlag (2015) / Excerpt from the 

novel Naturhistorie by Marte Huke

NATURHISTORIE



Et skjell åpner og lukker seg 
mot plankton og partikler. En 
perle. Skapt av en irritasjon 
rundt et sandkorn. Jeg synker 
mot bunnen og blir liggende til 
klokka ringer. Da stiger jeg opp 
av vannet og blir et menneske 
av kjøtt og blod. Marte Huke
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De aktuelle verkene er sirkelskjørt med 
lommetørklekanter og en komposisjon av ulike bånd 
som refererer og hinter til krigsemblemer og flagg uten 
bestemt geografisk tilhørighet. Hovedstoffet er norsk 
møbelull fra GU som er laminert med en viskosejersey 
på baksiden for å gi stoffet en skulpturell kvalitet. De 
er hentet fra kolleksjonen SS17 som behandlet et vell 
av kontraster: kommunisme og folkeeventyr, «second 
wave»-feminisme og barbiedukker, Grønland og Grindr.

Skjørt – møbelull laminert 
med viskosejersey, 
bomullsblonder, elastikk, 
hamp, lin og metall
110x100x15 cm

Admir Batlak*
Bottom 1 (2016)

* debutant 
 i årsutstillingen
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Admir Batlak*
Bottom 2 (2016)

Skjørt – møbelull laminert med 
viskosejersey, bomullsblonder, 
elastikk, hamp, lin og metall 
110x100x15 cm

Admir Batlak*
Bottom 3 (2016)

Skjørt – møbelull laminert med 
viskosejersey, bomullsblonder, 
elastikk, hamp, lin og metall
110x100x15 cm
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A series of 365 objects that varies in design, size and 
shape. In Arabic, Hijab means; protection. Subject to 
location in the Islamic World,  theological heritage and 
context, Hijab meaning extends to include the objects 
used to protect against physical or spiritual dangers. 
Hijabs are used openly or dicretely on humans, animals,... 
The multiplicity of the objects signifies the importance 
of the target of protection as well as what it is protected 
from. I made a Hijab for every day of the year. 

Installasjon – 365 
objekter i lær og 
diverse materialer

Ahmed Umar*
Hijab (annual protection) (2017)

* debutant 
 i årsutstillingen
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Idèen fikk jeg da jeg satt ved arbeidsbenken og “tappet” 
et stykke gull mot benkens overflate i takt med musikk 
og ikke hadde peiling på hva jeg skulle lage. «Fy faen for 
et I-landsproblem» tenkte jeg, «her sitter jeg og dunker 
gull i bordet og begynner å kjede meg i trygge omgivelser 
mens andre sulter og dør i krig». Det var da jeg fikk et 
bilde i hodet mitt av en bankende mekanisk finger med 
gull på tuppen. Vi er blitt så vant til komfort og rutiner 
at vi nesten blir litt “mekaniske”, vi “forgyller” verdiløse 
ting og klapper oss selv på skuldra.

Ring – rhodinert 
og forgylt sølv
48x30x12 mm

André Normann*
I-landsproblemer (2016)

* debutant 
 i årsutstillingen
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Veggskulptur – tre, 
messing, kobber, emalje, 
lakk, kinesisk marmor med 
manganese
45x23x9 cm

“Space is not passive, not neutral, not even kind. Anne 
Léger’s works reach us through space, also beckons us 
from space, recedes and invites, pulls and threatens. 
Our pleasure at the dimensionality of these pieces, lies 
uncomfortably close to our fascination with the invisible, 
with the unseen, the unthought, with unknown places, 
spaces and fears indistinguishable from desires” 
P. Burgess 

Anne Léger
Back to Dark (2017)
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Anne Léger
Capital 1 (2016)

Veggskulptur – 
tre, kobber, lakk, 
kinesisk marmor med 
manganese, stål
24x46x8 cm

Anne Léger
Uten tittel (2017)

Veggskulptur – Tre, 
kobber, emalje, lakk, 
kinesisk marmor med 
manganese, stål
43x26x8 cm
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Jeg har bygget små skulpturer som relaterer seg til 
størrelsen på hendene mine. Hver del er modellert 
fra tynne skiver av leire. Formene kan sees på som 
fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Jeg 
har råbrent de separate stykkene, glasert dem og deretter 
stablet dem så de danner former med variasjoner som 
omfavner både høyde, bredde og dybde. Min intensjon er 
å vise en installasjon av glaserte former og stabler som 
både er stabil og prekær.

Serie keramiske objekter – 
modellert leire, glasert 
og brent. 
 ca. 100x440 cm

Astrid Sleire
Syv stabler (2016)
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Da The Aleppo Piece ble til var krigen i Syria på høyden 
av elendighet. Jeg gikk gjennom hundrevis av artikler og 
satte sammen en installasjon bestående av 100 brosjer 
med bilder av barneøyne fra Aleppo. Jeg ville la blikkene 
fungere som talerør for avmakten og uskylden. Et forsøk 
på å gi en menneskelig dimensjon til en konflikt som 
for mange i Norge mest handler om flyktningpolitikk og 
ikke like mye om menneskeverd og empati for andres 
lidelse. Jeg gir all inntekt fra salg til flyktninghjelp.

Emaljebrosjer – foto overført 
til emalje på kobber
1,5x4 cm x 100

Camilla Luihn
The Aleppo Piece (2016)
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Høsten 1889 la 350 kvinnelige fyrstikkarbeidere 
ned arbeidet sitt og gikk ut i streik. Forferdelige 
helseskadelige arbeidsforhold og et hårdt lønnsnedslag 
var årsaken. Året etterpå, i 1890, gikk Norges aller første 
1. mai-tog gjennom Kristianias gater. Disse kvinners mot, 
styrke og offervilje satte i gang en utvikling som preger 
vårt samfund ennu i dag.

Billedvev – ull og bomull
210x150 cm

Dorthe Herup
Fyrstikkarbeiderne (2016)
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Den flytende og taktile stoffligheten står sentralt i 
mine verk, sammen med nærheten mellom nålen og 
tekstilet. Jeg ønsker å trenge inn i materialprosessen 
for å understreke viktigheten av tilstedeværelsen og 
håndverket. Hvert sting er håndbrodert tett i tett 
g jennom en intuitiv arbeidsmetode. Den langvarige 
arbeidsprosessen er sentral i mine verk og det at man 
kan se baksiden med alle knyttinger, skjøter og røffhet, 
i kontrast til en mer helhetlig fremside, er noe jeg 
verdsetter i verkene. 

Skulpturelt tekstilverk – 
stilkesting på polyester
ca. 300x30x105 cm

Elin Melberg*
Black Stitch (2015-16)

* debutant 
 i årsutstillingen



37

Skulpturelt tekstilverk – 
stilkesting på polyester
ca. 80x10x175 cm

Elin Melberg*
Lineage II (2016-17)
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Tiden det tar er en refleksjon over bestandighet 
og flyktighet. Brent leire er blant de eldste bevarte 
kulturfunn som eksisterer på vår klode. Nyere datering 
viser at verdens eldste kjente leirkar fra det sentrale Kina 
er mellom 19 000 og 20 000 år gamle. En kopp formet i 
leire, tørket og brent vil nærmest kunne vare bestandig. 
En kopp formet i leire, tørket og plassert i en beholder 
med vann eksisterer ikke etter 10 minutter.  

Digital video  
9 min 36 sek

Elisa Helland-Hansen
Tiden det tar (2017)
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Verket er nr. 3 i et prosjekt jeg kaller Transformasjoner 
(Nr. 1 var utstilt i Galleri Lynx i Frognerparken i Oslo 
i 2015 og nr. 2 på Høstutstillingen i 2016). Verkene tar 
utgangspunkt i tykke og tynne polyamidtau som jeg 
bearbeider metodisk med innfarging, vridninger og 
oppløsning av fibrene. Transformasjonen foregår for meg 
både rent teknisk og uttrykksmessig - fra en skipstrosse 
til en organisk form. 

Tekstil – polyamid/nylon
ca. 200x100x100 cm

Ellen Grieg
Transformasjon 3 (2017)
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Ved å bruke kombinasjonen av smykkets relasjon til 
kroppen og materialer som innbyr til fysisk interaksjon, 
ønsker jeg å formidle en alternativ møteplass. En plass 
der menneskets behov for nærhet manifesterer seg i ett 
umiddelbart fysisk møte med en kroppsnær gjenstand 
som katalysator. En plass der en sosial og en fysisk boble 
sprekker i samme korte øyeblikk. 

Brosje – rustfritt stål, 
bobleplast
14x1x6 cm

Emil Gustafsson
Taktil Interaksjonstrener (1) (2016)
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Emil Gustafsson
Taktil Interaksjonstrener (2) (2017)

Brosje – rustfritt stål, bobleplast
 7,5x1 cm 

Emil Gustafsson
Taktil Interaksjonstrener (3) (2017)

Brosje – rustfritt stål, bobleplast
16x1x2,5 cm



42

My practice seeks to explore the relationship 
between digitally-made art such as 3D printing 
and contemporary metal working. The work I create 
highlights the similarities and disparities in these 
techniques. These brooches are some of the results of 2 
years of material research into layering materials and 
using different techniques of fusing these materials. 
The work shows a traditional Japanese metal folding 
technique known as Mokume gane (wood grain metal) 
and the more modern technique of 3D printing. 

Smykker – mokume gane, 
3D-printing, vannskjæring, 
kopper, messing, kirurgisk 
stål og plast 
45x30x8 mm

Eric M. Kelly*      
Mokume Brooches (2016)

* debutant 
 i årsutstillingen
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Arbeidene er fra en serie verk, 8 i alt, kalt HEIMOM. 
Alle objektene er rundt en meter høye og har “vasen” 
som utgangspunkt. De utgjør en undersøkelse av 
“tilhørighet”; brukstingenes verden, det hjemlige , 
trearbeidet, det mangfoldige trematerialet i seg selv,  
kunsthåndtverkets kultur og utvikling og samtalen 
om den.  

Skulptur – sammenføyde 
selvvokste furuemner
100x45 cm

Erlend Leirdal
Danse (2016)
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Skulptur – diverse tre
100x42 cm

Erlend Leirdal
Hemmelighet (2016)



45

Sengen fant jeg i bårstua på Røsvik gamle handelssted, 
Sørfold kommune, Nordland. Den er utført av en 
eller flere ukjente personer for ca. 100 år siden. 
Materialbruken og utførelsen viser stor allsidighet.

Seng - funnet objekt
185x50x73 cm

Harriet Normann*    
Sov i ro (tidlig 1900-tall)

* debutant 
 i årsutstillingen
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Jeg finner opp nye teknikker som gir nye effekter. 
Metoden er i prinsippet å gjøre alt det som i teorien 
ikke skal kunne la seg gjøre. Objektene kan se ut som 
om de har smeltet og implodert i ovnen og glasurene 
er dynamiske og uttrykksfulle. Hvert objekt framstår 
som en usannsynlig kombinasjon av en familiær, men 
deformert bruksform - glasert og brent 3-5 ganger med 
forskjellige glasurer for å oppnå det “perfekte” og unike.

Objekt – tre og 
sylinderdreiet, defomert/
bearbeidet steingods, glasert 
og brent 4 ganger
18x18x19cm

Heidi Bjørgan
Object 177 (2017)
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Heidi Bjørgan
Object 301 (2017)

Objekt – skumgummi og 
sylinderdreiet, defomert/bearbeidet 
steingods, glasert og brent 5 ganger
15x11x16 cm

Heidi Bjørgan
Object 168 (2017)

Objekt – revepels, tre og 
sylinderdreiet, defomert/bearbeidet 
steingods, glasert og brent 3 ganger
 20x18x17 cm
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Utgangspunktet er en gammel duk med mønster og 
farge. Jeg har brodert det som er på bordet. Med tankene 
på gamle klassiske stilleben og den tradisjonen, og så 
på dagens fristende matbilder. Og hva jeg skal ha til 
middag. 

Brodert duk – tekstil, 
håndbroderi med bomull 
på viskose
250x125 cm

Ida Disen
Stilleben (2016 - 2017)
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Med fokus på form, materialets egenskaper og dets evne 
til å kommunisere sanselige opplevelser har jeg laget 
skulpturelle objekter kalt Perennial P (Staude Plante). 
To materialer med ulike egenskaper, tre og betong, har 
gitt form til skulpturenes to elementer. Disse forenes 
ved hjelp av tyngdekraften og blir dermed avhengig av 
hverandre i sin utfoldelse. Med dette har jeg utforsket 
bindeleddene i naturen og forholdet mellom det 
konstante og det temporære.

Skulptur/objekt – div 
teknikker/Eik og betong
32x8x35 cm

Ingeborg Elieson
Perennial P 1 (2017)
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Ingrid Becker*
Hidden Stone V (2017)  

Flettverk - fri flett av 
fruktstenglene fra 
phønixpalmen, jernoxyd-
påvirket naturstein fra 
Bornholm
33x21x21 cm

Mine flettverk blir til i et samspill mellom materialene, 
min håndverkskunnskap innen tekstil og min søken etter 
den optimale formen. Jeg arbeider tett opp til naturen 
og høster materialene gjennom året; bark fra mai til 
juli, siv i august, pil om vinteren og andre materialer på 
reiser. Materialene inspirerer, krever ulike teknikker og 
utfordrer arbeidsprosessen. Arbeidene utvikler seg i en 
kontekst der materialer, form og teknikk utforskes og 
utvikles og blir til selvstendige verk.

* debutant 
 i årsutstillingen
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Ingrid Becker*
Hidden Stone VI  (2017) 

Flettverk - fri flett av fruktstenglene 
fra phønixpalmen, jernoxyd-påvirket 
naturstein fra Bornholm
48x26x25 cm

Ingrid Becker*
Krukke (2017)

Flettverk - pedding, beiset. Bark av 
duggpil, naturlig farge
28x25x24 cm
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Irene Nordli
Rotfylling (2017)

Stedspesifikk 
installasjon – funnet 
og bearbeidet tre og 
modellert keramikk

Min samling med røtter fra Härjedalen, Funäsdalen 
og Tänndalen og mine keramikkbeholdere plasseres 
i Henry van de Velde-rommet. Hans kontorinteriør, 
en stilisert og behersket natur, infiltreres, og noe vilt 
og fremmed tar over. Jeg vil bringe naturen inn på 
nytt, fylle opp og gi rommet en annen type natur, 
ukontrollert og rå. Jeg forsøker å rote det til med 
røtter og forstyrrer den vakre linjen. 
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Jim Darbu
Nemesis (2017)

Skulptur/installasjon – 
steingodsleire, akryl og metall
130x50x65 cm

Skulpturen Nemesis handler om hvordan din egen kropp 
også kan bli din verste fiende. Arbeidet har til sammen 
tatt 5 måneder å bygge og er i seg selv et eksperiment 
på hvordan man kan lage en stor keramikkskulptur mer 
praktisk. Skulpturen er satt sammen av 8 deler som er 
skrudd sammen med gjenger og muttere.
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Kari Mølstad
Peak (2017)

Vaseobjekt – blåst i 
glass, slipt, sandblåst 
og børstepolert
26x28x28 cm

Med slipninger lager jeg et eget avtrykk i glasset. Til 
sammen dekker felt for felt hele overflaten. Jeg kan ikke 
jukse, det vil synes eller merkes. Underveis kan det virke 
endeløst, men sammen danner alle de små sporene en 
mening. Og gir et uttrykk. Kanskje sporene gjør at jeg 
føler jeg har kontroll på tiden, lager min egen tid. 
Jeg kan ikke skynde meg, det tar den tiden det tar. 
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Kiyoshi Yamamoto
Untitled (The Grid) (2017)

Veggarbeid – maleri 
på finsk finerplate
105x110 cm

Verket tar utgangspunkt i hvordan et hardt materiale 
som tre kan beveges og oppleves som mykt. Prosjektet 
handler om utforming og eksperimentering, med 
bakgrunn i ideen om at verden er påbygd av et nett. 
Nettverket oppstår i form av VEV. Materialet i verket er 
finsk kryssfiner. Jeg reiser som vanlig til Nord-Finland og 
henter materialet selv. Som finer blir treet flatt og glatt, 
og med varmebehandling får jeg det til å krympe og 
bevege seg som tekstil.
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Klara Pousette*
Det växer - Myrica Gale  (2017)

Caps – håndbroderi 
15x25x15 cm

Det växer består av en serie capser med håndbroderte 
plantemotiv. Vekstene er valgt ut fra ryktet om at de kan 
benyttes som abortfremkallende middel. Dessverre er de 
ofte dødelig giftige for den gravide, men kan også være 
ineffektive for å abortere fosteret. Prosjektet handler om 
å bevare kunnskapen om de gamle hjelpemidlene, en 
kunnskap som ikke kan gå tapt når retten til sikker abort 
blir truet, den siste tiden ved en konservativ verdipolitisk 
fremvekst i f.eks. Polen og USA.  

* debutant 
 i årsutstillingen



57

Klara Pousette*
Det växer - Achillea 
Millefolium  (2017)

Det växer - Petroselinum 
Crispum (2017)

Det växer - Trifolium 
Pratense  (2017)

Caps – håndbroderi 
15x25x15 cm
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Kristin Opem
Dobbel axel (2017)

Fribryter (2017)

Krukke – dreid, deformert, 
dobbeltglasert steingods
24x16cm

Krukke – dreid, deformert, 
dobbeltglasert steingods 
29x17 cm

Jeg lager unika i steingods med dreieskiva og 
krukkeformen som utgangspunkt. Gjenstandene 
går nesten alltid gjennom en deformeringsprosess, 
hvor jeg starter med en ide som under bearbeidinga 
transcenderer mot et nytt uttrykk. Glasur legges i flere 
lag, og så brenner jeg oksyderende til ca. 1245 grader. Slik 
også med de to innsendte verkene. Begge er inspirert av 
elementer i NKIM`s femtitallsinteriør. En hommage til 
skuldre jeg står på!
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Kristine Fornes
Flower Cry (2017)

Ullbroderi – håndbroderi 
på lerret
233x114 cm

Flower Cry er en sørgeiris håndbrodert med ulltråder på 
innfarget håndsydd laken. Som depot og redningsaksjon 
berger og foredler jeg tekstilers uttrykk. Tekstilene er 
lerreter for mine påfunn og uttrykker relasjonen mellom 
giver og tekstil og tekstilen og meg. Jeg er glad i den 
relasjonelle rollen tekstilen spiller ved å være en gammel 
bruksgjenstand foredlet i et kunstnerisk prosjekt.



60

Liilian Saksi*
Diagonal väv: filtad grön 
draperad (2017)

Diagonal väv: filtad 
persikorosa (2017)

Skulptur mot vegg – 
diagonal veving, filtet, 
farget ull 
100x110x70 cm

Veggarbeid – diagonal 
veving, filtet, farget ull
43x38 cm

Materialet jag arbetar i är ull som jag följer genom hela 
bearbetningen: tvättning, färgning, filtning och diagonal 
vävning. Den diagonala vävningen vävs på en kvadratisk 
ram med spikar på alla sidor. En filtad snodd förs 
mellan spikarna på diagonalen och vävs sedan mellan 
de befintliga snoddarna in mot mitten. För varje varv 
under vävens tillblivelse, bildas en ny lutande rektangel. 
Diagonala linjer möter varandra i 90 graders vinkel och 
bildar ett självbärande rutnät. * debutant 

 i årsutstillingen
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Lillan Eliassen
Skog (2017)

Vase – emaljert og 
oksydert kobber
54X9X9 cm

Emaljeovnen rommer lite av gangen, så elementer 
konstrueres, stables og monteres sammen til rytme, 
bevegelse og helhet.
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Lillan Eliassen
Kanne--mugge -vase (2017)

Vase – emaljert og 
oksydert kobber
49x21x11 cm



63

Vaser/skulpturer – 
modellert keramikk

Verkene tar utgangspunkt i vasen og dens antropomorfe 
kvaliteter for å undersøke tilhørighet og tilpasning som 
tematikk. Vasenes form er definert av arkitektur og 
interiør fra deres første utstillingssted - Galleri Format 
i Oslo. Forflytningen av disse stedspesifikke vasene er 
en videreføring av tematikken; i en ny kontekst går de i 
dialog med omgivelsene på andre måter, både fysisk og 
konseptuelt. 

Lillian Tørlen
Fra serien Levels of Attachment 
and Belonging (2016)
“Leaning against the Wall I” 

“Leaning against the Wall II”

“Beneath the Radiator II”

“In the Cabinet I”

“On the Books in the Window”

“Under the Heater”
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Line Solberg Dolmen*
A salty breeze (j-shore) (2017)

Teppe – håndapplikert 
presenning, ull, jersey, 
silke, voksduk mm.
ca. 150x165 cm

Arbeidet A salty breeze (j-shore) er hentet fra serien 
Field Trip. Veggteppene er laget av ullpledd, voksduk, 
bomullslaken, presenning, fløyel og lycra. Noen av 
materialene har allerede hatt en bruksnytte før de ble 
integrert i verket. Raske linjer er skisset ned på tekstilet 
før streken forstørres til jevn bredde og klippes ut, og 
delene sys fast med håndsøm.

* debutant 
 i årsutstillingen
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Linnéa Blakéus Calder
Livet tok en annen retning  I (2017)

Livet tok en annen retning  II (2017)

Livet tok en annen retning  III (2017)

Livet tok en annen retning  IV (2017)

Smykkeobjekter – 
modellert i voks, støpt 
i 925 sterling sølv og 
emaljert
13x6 cm / 12x8 cm /
12x7 cm / 13x6 cm

Vi er alle underlagt naturens evige kretsløp, men 
hvordan livet arter seg for hver enkelt av oss kan 
overraske. Det å oppleve plutselige forandringer som 
snur opp ned på tilværelsen, der livet endrer retning og 
setter spor, g jør livet til en uutgrunnelig reise. 
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En tegnet kjole hvor kroppens avtrykk fremdeles er 
tilstede, men allikevel forsvunnet. Jeg vever 9 meter med 
30 cm bredde og syr tekstilremsene sammen vertikalt til 
en flate som jeg tegner på. Serien består pr. i dag av 10 
arbeider,- med ulike møbler og løsøre.

Veggtekstil – tegning 
med tørrpastel på 
håndvevet lin
162x130 cm

Marianne Tjønn
Pour le salon VI - tilhørighetens 
irrganger (2014 - 2017)
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Vanitas vanitatum omenia vanitas. Kjolen er synlig og 
blir usynlig. Kjolen er usynlig og blir synlig.   Jeg vever 9 
meter med 30 cm bredde og syr tekstilremsene sammen 
horisontalt til en flate som jeg tegner på. Serien består pr. 
i dag av 6 arbeider.

Veggtekstil – tegning 
med tørrpastel på 
håndvevet lin 
162x130 cm

Marianne Tjønn
Forskyvning med kjole,- 
forgjengelighet (II ) (2017)
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Matilde Westavik 
Gaustad
THE UPGRADE - Decoy, Breaking 
the ICE, Outside, Mist-mode, Hope 
tracker, Umami wasteland, Soup 
space, Gel-up!, Void slip (2017)

Tekstil installasjon 
– Håndvevd ull og 
bomull, 5-lags utbrettet 
dobbeltvev
17x7,5 m

THE UPGRADE - Decoy, Breaking the ICE, Outside, 
Mist-mode, Hope tracker, Umami wasteland, Soup space, 
Gel-up!, Void slip er en håndvevd klone av avgrunnen. 
Tekstilet kryper inn i Finn Juhls interiør og klynger 
seg til objektene og rommet. Møtet mellom Finn Juhls 
insisterende tilstedeværelse og verkets inntrengende 
mørke skaper et motstridende samhold. Dette legger til 
rette for gjenopplevelse av et allerede erfart samspill 
mellom materie og rom, nåtid og fortid, kropp og maskin.
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Moa Håkansson
Det är mycket med det 
jordiska I (2016)

Skulpturinstallasjon  – 
keramikk, tre, møbelhjul
160x210x90 cm

Båda verken består av en grupp abstrakta 
keramikskulpturer med antropomorfiska kvalitéer. 
Skulpturerna har blivit till i en organisk arbetsprocess 
där jag arbetat lekfullt, intuitivt och nära materialet. Jag 
har undersökt olika leror, tekniker att behandla lerans 
yta på, tekniker att applicera engobe på, glasyrer samt 
träets potential i möte med keramiken. Under arbetets 
gång har jag sökt efter uttryck som kan illustrera inre 
porträtt – karaktärer i kamp mellan motstridiga behov 
och önskningar.
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Moa Håkansson
Väsen II (2014)

Skulpturgruppe – keramikk, 
tre, voks
48x43x38 cm
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Morten Allan Egstad
Inn i granskogen (2017)

Treskulptur – skåret gran
152x30x50 cm

Spor i tre - forbindelser i tid. Treet gir rammer. Det 
oppstår en dialog med treet som får fram ukjente, 
men likevel fortrolige former. Som en hukommelse fra 
urgammel tid vi som mennesker må ta vare på gjennom 
en klokere bruk av vår store arv. “Ingenting forsvinner. 
Alt blir uutslettelig risset inn på evighetens tavler [...] Det 
finnes en hukommelse i rommet, en altfavnende kosmisk 
hukommelse som opphever Tiden og forener alle ting i et 
eneste stjernehvitt Nå” (Hans Børli)  
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Nanna Melland
Koffertring (2016)

Ring – støpt bronse
6x6,5 cm

Millioner av flyktninger forlater sitt hjemland og reiser 
til Europa i overfylte båter. I søken etter et bedre liv for 
seg selv og sine barn. I båtene er det ingen kofferter med 
personlige eiendeler. En koffert kan gi plass til et barn, 
to, en voksen. Prioriteten er enkel, liv før ting.   
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Nanna Melland
Koffertring (2016)

Ring – støpt bronse
7,8x5,5 cm

Nanna Melland
Koffertring (2016)

Ring – støpt bronse
7,8x5,5 cm
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Nina Malterud
Solar Plexus 1 (2017)

Objekt for vegg – leirgods, 
glasur
38x0.5 cm

Solar Plexus (Plexus Solaris) - solformet nettverk av 
nerveceller og nervefibre (kilde: Store medisinske 
leksikon). Her i brent leire og glasur. 
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Nina Malterud
Solar Plexus 2 (2017)

Objekt for vegg – leirgods, glasur
38x0.5 cm

Nina Malterud 
Solar Plexus 3 (2017)

Nina Malterud 
Solar Plexus 4 (2017)

Objekt for vegg – leirgods, glasur

38x0.5 cm

Objekt for vegg – leirgods, glasur

38x0.5 cm
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Nils Martin
Putetrening (fig. 2) (2017)

Skulptur/tegning 
– steingodsleire/
porselensleire, oksydblyant-
tegning, akrylmaling
48x20 cm

Inspirert av Liam Gallagher og thaiboksing 
viser Putetrening (fig.2) at arroganse og troen på 
egen udødelighet lever videre også når man er i 
forsvarsposisjon.
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Ronja Elvenes*
Uten tittel (2015)

Tekstilobjekter – klippet 
tekstil
variable dimensjoner

Utgangspunktet for mitt arbeid er klær med massen klipt 
ut. Sømmen er det sentrale som står igjen. Inngrepet 
hinter til fravær av personen som bar plagget. Jeg har 
klippet meg gjennom omtrent 40 forskjellige klesplagg. 
For å se hvordan innholdet spiller en usynlig rolle i den 
kansellerte fasongen til plagget, og hvilke nye former 
som utvikler seg gjennom de positive og negative 
rommene. I enkelte plagg har jeg valgt å beholde deler 
av tekstilen for å variere formen som blir til. 

* debutant 
 i årsutstillingen
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Brosje – hode skrudd på 
stift  som er herdet og 
slipt. 14 ct. gulltråd
1x36mm

Jeg har i de siste årene konstruert og produsert større 
objekter som kan bæres på kropp. Med dette verket har 
jeg utfordret meg selv til å konstruere et objekt som er så 
minimalt og enkelt som mulig men samtidig beholder 
funksjonen for å bli båret, på kropp og som et selvstendig 
objekt i rommet. 

Sigurd Bronger
Stift (2017)
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Sofia Karyofilis
Melk (2017)

Skulptur  – korpus/
betongstøp, kobber, 
kalkmaling og hvit betong
85x95x25 cm

Fem melkeflasker levert på en dørterskel, som en 
katalysator for det det å bli til. En retning velges og 
valget påvirkes og korrigeres, noe som i sin tur justerer 
retningen. Ut ifra hva som til enhver tid er biologisk og 
sosialt hensiktsmessig.
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Toril Redalen
Making Clay (2017)

Installasjon – fersk blåleire, 
glass og annet organisk og 
menneskeskapt materiale 
funnet i bymiljøet i 
Trondheim
ca. 200x50x200 cm 

Samtidig som vi mennesker forholder oss til vårt arbeid 
og vår tid, pågår en egen geologisk tid. Naturen jobber. 
Restene etter menneskers arbeid har gitt navn til 
epoker som steinalderen, bronsealderen og jernalderen. 
Det diskuteres nå om vi er på vei inn i en ny geologisk 
periode, antropocen, også kalt menneskets tidsalder. 
For første gang har vi blitt en naturkraft like sterk som 
naturen selv. I Making Clay lager jeg min egen blåleire. 
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Trine Hovden
Dialog (2017)

Stedsspesifikk skulptur/ 
installasjon – silketrykk på 
leirgods
70x53x100 cm

Jeg arbeider hovedsakelig med leire og silketrykk med 
utgangspunkt i fotografiet. Etter hvert har jeg begynt 
å bryte opp bildene rent fysisk ved å skjære dem opp i 
strimler/ makulere dem. Verket Dialog inngår i en serie 
skulpturer og installasjoner bygget av dette materialet.
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Trude Johansen
Fjøler (2015-)

Tresnitt – 30 stk. fjøler, sverte
180cm x 154 cm

Dette er et pågående arbeid i stadig utvidelse. Jeg samler 
fjøler; brukte, nye, gamle, håndlagde og masseproduserte. 
Jeg setter spor i fjøla, eller lar de eksisterende sporene 
stå ubearbeidet. Det er en undersøkelse av å bevege seg 
mellom abstraksjon og figurasjon og mellom objekt og 
flate. 
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Skulptur – keramikk, 
leirgods og div. glasurer
44x15x24 cm

Arbeidene bygger på rytmiske gjentagelser og 
sammenstillinger av unike tredimensjonale, 
nonfigurative objekter. Inspirasjonen til skulpturene 
finner jeg i strukturer og systemer fra naturen og 
dyreverdenen. De ulike systemene er utviklet av et 
mangfold unike komponenter, arrangert for å unngå det 
totale kaos. Dette fascinerer meg.   

Trude Westby Nordmark
Uten tittel (2016)
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Åse Ljones
Ein barndom (2015)

Bilde – broderi på lin
120x120 cm

Ein barndom er inspirert av løkkeskriftboka til son min. 
Gleda over øving, øving , g jentaking, g jentaking, g jev 
meistringskjensle for den som skapar.
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UTEROMSPROSJEKTER 
i Ravnkloa Art in public space
Et samarbeid med Trondheim kommune
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Gjennom å puste deler vi luften som omgir oss. Hva er 
pustens form? Hvordan kan dette usynlige fellesskapet 
bli synlig? I uteverkstedet inviteres publikummere til å 
være med å skape et mangfold av skjøre, skulpturelle 
avtrykk av unike utpust. Formene skapes av varmt 
flytende glass som kan berøres etter kort tid. Med 
avtrykk av pust i hendene - hvordan opplever en da 
Ravnkloa, seg selv og hverandre? I performancen søndag 
29. oktober bærer deltakerne glassformene fra Ravnkloa 
og gjennom Trondheims gater. Pustens form i byen. 
Prosjektet er også støttet av: S12 Galleri og verksted, 
NLA Høgskolen, Billedkunstnernes Vederlagsfond og 
Kunsthåndverksernes fond.

Samskaping i 
uteverksted og 
performance – 
glass, varme, pust, 
bevegelse

Frantzsen & Mjanger - 
Maria Almås Frantzsen 
og Ruth Hol Mjanger*
Avtrykk av pust (2017)

* debutant 
 i årsutstillingen

Tider: Torsdag 26. – søndag 29. oktober i Ravnkloa 
(tors. kl. 12–16, fre. kl. 15–19, lør. kl. 12–16 
og søn kl. 14-15/oppmøte 12:45).  Ingen påmelding.
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Svein Ove Kirkhorn
PICNIC (2015)

Performance – tekstil, 
sosial interaksjon
9x15 m

Et tablå, en visuell handling som utspiller seg mellom 
deltaker, sted og betrakter. En nytelse for øyet. En 
overraskelse i hverdagen hvor en gruppe mennesker er 
kledd i klær av samme stoff som bakgrunnen. 
En performance som i løpet av begrenset tid vil utvikle 
seg rundt det sosiale. når mennesker møtes og spiser 
sammen, snakker sammen, ser på hverandre og blir 
beskuet av forbipasserende.

Tider: Mandag 16. – søndag 22. oktober i Ravnkloa 
(man–fre kl. 13, lør–søn kl. 15). Varighet 30–45 min, 
påmelding: picnic.hoopla.no/sales
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KUNSTNERE
Artists
Admir Batlak* (1982)
Sorgenfrigata 31 A
0365 Oslo
+47 41410128
admirbatlak@gmail.com
admirbatlak.com

André Normann* (1979)
Bjerkelundsveien 9
1621 Gressvik
+47 92236013
bynormann@hotmail.com
facebook.com/bynormann.no/

Ahmed Umar* (1988)
Gøteborggata 18
0566 Oslo
+47 46223199
contact@ahmedumar.com
ahmedumar.com

Anne Léger (1966)
Gabbi Lunds vei 12
0677 Oslo
+47 97164378
annelege66@gmail.com
anneleger.com

Astrid Sleire (1961)
Øvre Sandviksveien 2
5034 Bergen
+47 90233680
astridsleire@gmail.com
astrids3.wordpress.com

Camilla Luihn (1968)
Fougstads gate 7
0173 Oslo
+47 90512409
camilla.luihn@gmail.com
luihn.no

Dorthe Herup (1953)
Holtungvn 13 B
3083 Holmestrand
+47 93675827
dortheherup53@gmail.com
dortheherup.com

Elin Melberg* (1976)
Egelandsveien 19
4015 Stavanger
+47 48170902
post@elinmelberg.com
elinmelberg.com

Elisa Helland-Hansen (1950)
Seimshamrane 16
5472 Seimfoss
+47 93451821
elisahh50@gmail.com
elisahh.no

Ellen Grieg (1948)
Kjelsåsvn. 143 B
0491 Oslo
+47 92223146
tekstilkunst@ellen-grieg.no
frysja.no

Emil Gustafsson (1987)
Gabbi Lunds vei 12
0677 Oslo
+47 98317175
emil@ekgform.se
ekgform.se

Eric M. Kelly* (1990)
Thereses gate 32 C501 
0354 Oslo
+47 94433542
info@ericmkelly.com
ericmkelly.com

Erlend Leirdal (1964)
Schøllers gt 4 
7068 Trondheim
+47 97068704
ehelleir@online.no
erlendleirdal.com

Harriet Normann* (1951)
Røsvik gamle handelssted
8220 Røsvik
+47 93084759
harrita15@gmail.com

* debutant i årsutstillingen
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Heidi Bjørgan (1970)
Nordahl Rolfsens vei 29C
5094 Bergen
+47 91157826
heidibj70@hotmail.com
heidibjorgan.com

Ida Disen (1966)
Vidars gate 11
0452 Oslo
+47 95208187
idadisen@icloud.com
Idadisen.com

Ingeborg Elieson (1983)
Bøgata 25 B
0655 Oslo
+47 97127612
ingeborgelieson@gmail.com
ingeborgelieson.com

Ingrid Becker* (1952)
Helsetveien 223
7105 Stadsbygd
+47 994 52 051
ingribecker@gmail.com
ingridbecker.no

Irene Nordli (1967)
Bølerlia 105
0689 Oslo
+47 91741468
irene.nordli@gmail.com
magimix.net

Jim Darbu (1981)
Liaveien 17 b
0587 Oslo
+47 41339667
jimdarbu@gmail.com

Kari Mølstad (1977)
Lars Skrefsrudsgate 2
2615 Lillehammer
+47 93897225
karimol@hotmail.com
karimolstad.no

Kiyoshi Yamamoto (1983)
Sparresgaten 2
5005 Bergen
+47  4740617071
mypinkpopcorn@yahoo.com
kiyoshiyamamoto.com

Klara Pousette* (1989)
Magnus’ gate 4A
0650 Oslo
+47  98103023
klara.pousette@hotmail.com
klarapousette.com

Kristin Opem (1963)
Børjaveien 2
7540 Klæbu
+47 92464010
kristinopem@hotmail.com
seminarplassen.com

Kristine Fornes (1971)
Nøklesvingen 26
0689 Oslo
+47 98647623
kristinefornes@gmail.com
kristinefornes.no

Liilian Saksi* (1989)
Trondheimsveien 157
0570 Oslo
+47 98997832
liilian.saksi@gmail.com
liiliansaksi.com/

Lillan Eliassen (1961)
Marselisgt 27a
05551 Oslo
+47 48043344
lil-elia@online.no

Lillian Tørlen (1975)
Trondheimsveien 170B
0570 Oslo
+47 41761184
lillian@lilliantorlen.no
lilliantorlen.no

Line Solberg Dolmen* (1982)
St. Jørgens vei 7
0662 Oslo
+47 98858013
linedolmen@hotmail.com
linesolbergdolmen.com

Linnéa Blakéus Calder (1955)
Valhallveien 10 A
4043 Hafrsfjord
+47 92019707
linnea@calder.no
calder.no

* debutant i årsutstillingen
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Marianne Tjønn (1955)
Berger gård, Tjuravegen 50
2260 Kirkenær
+47 91184074
marianne.tjonn@gmail.com

Matilde Westavik Gaustad (1987)
Hjalmar Johansens vei 15
7020 Trondheim
+47 40073742
matildewg@gmail.com
cargocollective.com/mwg

Moa Håkansson (1987)
Sarpsborggata 7
0468 Oslo
+47 97827785
moahakansson@hotmail.com
moahakansson.com/

Morten Allan Egstad (1960)
Tessems vei 13
7045 Trondheim
+47 90508301
megstad@online.no

Nanna Melland (1969)
Kjelsåsveien 145A
0491 Oslo
+47 48183595
contact@nannamelland.com
nannamelland.com

Nina Malterud (1951)
Welhavensgt. 55
5006 Bergen
+47 91696212
nina.malterud@uib.no
ninamalterud.no

Nils Martin (1969)
Karl Andersens vei 6
1086 Oslo
+47 93280491
martin.nils@yahoo.no
nilsmartin.com

Ronja Elvenes* (1991)
Nils bays vei 18
0876 Oslo
+47 93036365
ronja@elvenes.org

Sigurd Bronger (1957)
Boks 6818
0130 Oslo
+47 90516868
sbronge@online.no

Sofia Karyofilis (1978)
Hovseterveien 100A
0768 Oslo
+47 41044641
sofiakaryofilis@yahoo.no
sofiakaryofilis.com

Toril Redalen (1973)
Breisynveien 13
7021 Trondheim
+47 41478609
tredalen@hotmail.com
visitredalen.com

Trine Hovden (1976)
Nattlandsveien 51
5093 Bergen
+47 991670093
trinehovden@gmail.com
trinehovden.no

Trude Johansen (1981)
Bjerkealleen 3
1512 Moss
+47 47373373
post@trudejohansen.com
trudejohansen.com

Trude Westby Nordmark (1969)
Årvollveien 63
0590 Oslo
+47 911 73 627
trude@trudewestby.com
trudewestby.com

Åse Ljones (1954)
Von der Ohesvei 4
5032 Bergen
+47 95214978
aaseljones@gmail.com

Frantzsen&Mjanger - Maria Almås Frantzsen (1977) 
og Ruth Hol Mjanger* (1977)
Totlandsvegen 40
5224 Nesttun
+47 41265136
mafrantzsen@me.com
frantzsenandmjanger.com

* debutant i årsutstillingen



Svein Ove Kirkhorn (1956)
Dypedal 4
1684 Vesterøy
+47 90765617
svein.ove@kirkhorn.net
norskekunsthandverkere.no/users/svein-ove-kirkhorn

KUNSTNERE / Artists* debutant i årsutstillingen








