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FORMIDLINGSKRAFT  
OG FRISKE SPARK

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling har en nomadisk tilværelse 
for tiden, mens den venter på Nasjonalmuseets gjenoppstandelse 
i 2020. I år kom den juryerte utstillingen idylliske Fredrikstad 
til gode. Eller kanskje var det motsatt. For utstillingen kunne 
vel knapt ha fått mer velegnede lokaler enn den storslagne 

Hydrogenfabrikken og den herskapelige 1800-tallsbygningen  
som huser Østfold kunstsenter (ØKS).

Av Hilde Marstrander. Alle foto: Kjell S. Stenmarch
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Lokalene er viktig i denne settingen, fordi de 

åpenbart har invitert og inspirert til andre typer 

verk enn man vanligvis bare kunne ha drømt om. 

Takhøyden har bokstavelig talt gitt rom for verk med 

store ambisjoner og dimensjoner. Med dette følger natur-

ligvis også store tanker, som her blant annet handler om 

identitet, sårbarhet, seksualitet, byutvikling, en verden i 

endring – og selvfølgelig også kunsten og kunsthåndver-

ket selv. Sanselighet er et stikkord, som går som en rød 

tråd gjennom verkene, der materialer og innhold fremstår 

som en gjennomarbeidet enhet. Mye av  samtidskunsten 

vi har sett i det siste, har vært preget av industrielle 

fremstillingsprosesser og er kanskje mest egnet til å tek-

kes det kommersielle kunstmarkedet – fremfor å berøre 

oss. Det er også av denne anmelderens oppfatning at 

kunstnere har et visst ansvar for å ta opp aktuelle sosi-

ale og politiske temaer og gjennom sin formidlingskraft 

delta i en offentlig diskurs. Ikke bare skape polert, pen 

og salgbar kunst som sklir rett inn i den hvite stuen over 

designersofaen med utsikt over infinity-poolen. På denne 

utstillingen befrir i stedet mange av verkene seg fra este-

tikkens vante rammer, og vandrer sin egen vei, der lek 

og humor kombineres med organiske former, taktilitet og 

materialitet og i tillegg inneholder mye tankegods.

KUNSTHÅNDVERK 2016
Hydrogenfabrikken og Østfold Kunstsenter

17. september – 16. oktober

Uten tittel (2015) av Marianne Berg
»
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sengen», skriver hun om ett av verkene. Selv om uttryk-

ket er annerledes, får skulpturene meg til å tenke på kan-

diske Allyson Mitchell, som også skaper tekstilkunst sett 

fra et kvinnelig perspektiv – og vi trenger mer av dette 

i Norge. Selv er jeg lei av oppblåsbare mangajenter, de-

konstruerte kvinnekropper (skapt av mannlige kunstnere) 

og stive peniser, selv om slikt selvsagt kan være greit i 

blant. Kvinnens egen opplevelse av kropp er sørgelig lite 

representert i den norske kunstverdenen, og det er derfor 

fint å se at årsutstillingen har tatt inn flere kunstnere 

som tar tak i emnet. Også Anneke von der Fehr tar oss 

med inn på soverommet, med sin skulptur/installasjon Be 

Extended Transformed i hvit tekstil med saccosekk-kuler. 

Dette er en stor og innbydende installasjon. Den likner 

en velfødd dyne som inviterer til dypdykk, og som ligger 

godt i rommet.

Skjul meg
Hanne Friis går den motsatte veien, med sitt gigantiske 

kamuflasjenett, hengende fra Hydrogenhallens høye tak 

i perforert, svart gummi. Jeg får vonde tanker om krig, 

jakt og elendighet, og om menneskets sårbarhet. Som 

et skremmende spøkelse, eller kanskje en svart rytter, er 

installasjonen både fryktinngytende og tankevekkende. 

Også May von Krogh tar tak i krigstematikken, med sin 

hvite porselensskulptur av et barn med skinnboksehan-

sker, som skal symbolisere maktesløshet overfor dagens 

flyktningestrømmer og terroraksjoner. Materialene er 

selvfølgelig i seg selv skjøre og står i sterk kontrast til 

tungvektshanskene. Dette minner meg om kunstneren 

Mounir Fatmis hodeskalle med vernehjelm, også i hvit 

porselen, og Kim Simonssons portrettering av barn i krig 

i hvitglasert steingods. Det fragile kontra det voldelige er 

et effektfullt grep.

Bruk meg
Funksjonelle objekter er også representert i utstillingen. 

Vaser av Ida Olesdatter Barland, Elin Hedberg, Moa 

Håkansson, Bjarne Nielsen, noen lekre brosjer av Emil 

Gustafsson og noen morsomme av Philipp Spillmann gir 

dynamikk til utstillingen. Vasene og smykkene er selvføl-

gelig ikke utelukkende brukskunst, men bærer med seg 

både konseptuelle grunnidéer og tidkrevende prosesser. 

Jeg vil trekke frem det lille, tigerstripete blekksprutskjel-

let, Bæreinstrument for Nautilus Belavensis av Sigurd 

Bronger, som blir båret av en liten konstruksjon av gull-

forgylt messing. En bitteliten, vakker installasjon, som 

han selv kaller en «brosje». Selv hadde jeg nok plassert 

den i et knøttlite vitrineskap. En nydelig liten sak, med 

en fin bakgrunnsidé.

Favoritt
«Platerommet» – en annen avdeling av Hydrogenfarbrik-

ken, er et røft og rocka lokale. Her finner jeg et av mine 

favorittverk: et samarbeid mellom Rikke Sund Carlsen 

og Thomas Iversen. To store utfoldbare fraktkasser er 

plassert mot hverandre og innredet som arbeidsplasser. 

Rikkes arbeidsplass er fullt av alt jeg selv elsker: små 

plastfigurer av dinosaurer, miniatyrtegninger av anatomi, 

gamle postkort fra eksotiske feriemål, falmede passbil-

der, bøker om dyrenes verden, Pantone-penner med mer. 

Thomas har orden i sysakene og er mer organisert. De to 

arbeidsplassene kommuniserer med hverandre, og utfyller 

hverandre. De er interaktive på den måten at man faktisk 

har lov til å bla i bøkene, rote i skuffene og undersøke 

innholdet. Det er fint å få lov til å ta på verk, fysisk ut-

forske og forsøke å forstå. Det blir med ett mer en perfor-

mance enn et stille og vernet verk, og jeg kjenner at jeg 

blir personlig interessert i dialogen dem imellom.

Seil med meg
I det samme rommet ligger installasjonen Keramikers 

 flåte av Dag Bratbergsengen, som kommenterer kunstner-

livet, økonomi og barndom. En pall er fylt med alskens 

skrot og verktøy – i tillegg til noen fine keramikkgjen-

stander – og er som helhet en vektig installasjon. Hvor-

dan skal man klare seg som kunstner i dagens Norge? 

Hva kan man ta med seg? Hvordan skal man overleve? 

Verket viser hvordan vi som kunstnere må ta avgjørelser 

om hva vi skal bringe med oss, og hva vi må kvitte oss 

med for å seile videre. Installasjonen inneholder blant 

annet en søppeldunk, en handlevogn, en lampe, et forkle, 

gipsmaterialer og noen rare keramikkdyr. Synker skuta? 

Kanskje. Men forhåpentligvis ikke. Vi håper på bedre 

dager.

Til slutt
Jeg beveger meg over til Østfold kunstsenter, og gripes 

av keramikkinstallasjonen til duoen Ingrid Askeland og 

Elin Aasheim. De er to av fire spesielt inviterte kunstnere 

og en del av samme årsutstilling. Her kommenterer de 

fyll og åndelig forfall, med alt fra Donald Trump til en 

rekke gjenkjennelige figurer fra Oslos uteliv, og jeg tror 

faktisk at jeg har vært samboer i fire år med én av ka-

rakterene som er gjengitt. Denne delen av årsutstillingen 

er et frodig tilskudd, med mye humor og fortellerkraft. 

I senteret finner jeg en kraftfull og overskuddspreget 

avslutning på en sterk årsutstilling for norske kunsthånd-

verkere, som har så mye å by på at jeg må bare legge 

meg flat og gi terningkast seks.

Zen
Kunsthåndverkets prosesser kan på mange måter sam-

menliknes med meditasjon, der man «soner inn» og blir 

ett med materialet. I utstillingen finner vi flere møy-

sommelige arbeider som har en subtil, lyrisk klang. Jeg 

ser for meg at Noomi Gjerdes seks meter høye digitale 

håndvev med poetiske tekster har kommet til på dette 

viset. Kunstneren skriver selv i sin synopsis om verket: 

«Følelsen eg har når eg jobbar fysisk i veven, det å vere 

ein del av ei maskin. Sakte, rytmisk og smertelig, igjen 

og igjen, fram og tilbake, kontroll i fri flyt.» Et fint styk-

ke arbeid, som fortjener å dras frem. Noe av det samme 

inntrykket får jeg også av Ellen Marie Blakstad Paus' 

veggarbeid: en 18 meter lang rull med – for meg – ule-

selig innpreget tekst, som ifølge henne selv er en metafor 

for et språk som uttrykker både forståelse og forvirring. 

Jeg får assosiasjoner til flere av arbeidene på utstillingen 

Soundings på MoMA i 2013, som fremdeles ligger ute 

på deres nettsider. Og mens vi er inne på lyd, papir og 

skrift, må jeg nevne installasjonen til Hanne Øverland 

og Johanne Lund Ness, et «stedsspesifikt veggteppe». I en 

buet vegginnsats har de plassert gjennomskårete bøker, 

som på rekke og rad, med sine ulike lengder, bredder og 

formater, skaper en musikalsk rytmikk. Siden jeg selv 

har jobbet med å skade bøker på liknende vis, ble jeg 

raskt venn med dette verket. Mange av oss som har vokst 

opp med foreldre som var avhengig av oppslagsverk, og 

tvangslesingen av skjønnlitterære verker i skoleårene, har 

et «love-hate»-forhold til bøker. Jeg vet ikke om dette er 

tilfellet for Øverland og Lund Ness, men de skriver i alle 

fall selv i sin verksforklaring at de hadde «lange disku-

sjoner om hva man rent etisk kan tillate seg å gjøre med 

en bok». De valgte å se på bøkene som objekter, løsrevet 

fra innhold og mening – noe som resulterte i et stykke 

arbeid med nettopp innhold og mening. Veggteppet kom-

menterer bokas verdi, men også dens forgjengelighet. 

Bøkenes verden har i dag blitt et gammelt land. Øverland 

og Lund Ness har skapt et nytt landskap for litteraturen 

med sin vellykkede installasjon. Sofie Nørsteng, som vant 

Kunsthåndverksprisen for sitt bidrag Øvelser i Poesi, har 

skapt en serie med små skulpturer, som er kroppslige, og 

dermed imperfekte – slik vi alle er. De formelig vokser 

frem mens vi betrakter dem, og er herlig knudrete, kjøtt-

fargede og særdeles sanselige. Nørsteng sier selv at for-

mene vokste frem underveis, og det er noe forfriskende 

og fint ved nettopp dette aspektet, som appellerer til min 

sans for intuitiv kunst.  

Sett meg på en pidestall
Flere kunstnere i årsutstillingen har gitt et friskt spark 

til den klassiske kunsten. De monumentale irrgrønne 

statuene av konger og dramatikere på høye pidestaller, 

ofte med en velfødd måke på toppen, blir utfordret av 

Marianne Bergs ironiske treskulptur uten tittel. En pide-

stall med en uerigert, organisk form, som henger slapt 

ned på den ene siden av pidestallen, får smilet frem. In-

geborg Elieson jobber med en liknende tematikk. Hennes 

treskulpturer på metallstenger gir assosiasjoner til pro-

duktdesign og sexleketøy. De balanserer godt, tross sitt 

tilsynelatende luftige svev i rommet. Pia Antonsen Rog-

nes løsriver seg fra det meste av kunstens normer med 

sine saftige, plommefargede tekstilskulpturer som forme-

lig skriker av kjød og smerte: «Gapet som eser og presser 

seg ut mellom ribbena, renner ut i klaser og limer meg til 
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Container (2016) 
av Rikke Sund 
Carlsen og  
Thomas Iversen


