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Tar med arven fra mormor til 
nasjonal kunsthåndverksutstilling
KUNST: Til helgen  
åpner Norske kunst-
håndverkeres års- 
utstilling for 40. gang. 
Elin Melberg fra  
Stavanger er blant  
kunstnerne som deltar.
Kine Hult 
kine.hult@aftenbladet.no

Utstillingen Kunsthåndverk 
2017 på Nordenfjeldske Kunst-
industrimuseum i Trondheim 
er Nordens største årlige møn-
string for kunsthåndverk. 307 
kunstnere sendte i år inn totalt 
850 verk til vurdering. 

Blant de 48 kunstnerne som 
slapp igjennom nåløyet den-
ne gang, finner vi Elin Melberg. 
Hun har i en årrekke gjort seg 
bemerket som billedkunstner, 
men kunsthåndverk er noe hun 
først har fordypet seg i de siste 
årene. 

– Dette er litt nytt terreng for 
meg, men det er en tendens i ti-
den at grensene mellom sam-
tidskunst og kunsthåndverk glir 
over i hverandre. Kunsthånd-
verk har fått mye mer plass i 

samtidskunsten, og motsatt, de 
siste årene, sier Melberg  til Af-
tenbladet.

– En anerkjennelse
Hun er veldig glad for å ha blitt 
antatt på Kunsthåndverk 2017, 
en utstilling som tar mål av seg 
til å vise et mangfold av det bes-
te som skapes i materialer som 
glass, keramikk, tekstil, tre og 
metall her til lands.

– Det var første gang jeg søk-

te om å stille ut her, og det betyr 
mye for meg å bli antatt. Jeg har 
gått mer og mer inn i tekstil i lø-
pet av de siste årene, og det å bli 
tatt med her, er en stor anerkjen-
nelse for håndverket mitt, sier 
Melberg.

Hun er oppvokst med en mor 
og en mormor med bakgrunn i 
tekstilbransjen. 

– Mormor jobbet på tekstilfa-
brikk på Strand, men hun kunne 
ikke jobbe fritt på samme måte 

som meg, det hun laget måtte 
ha nytteverdi. Jeg får derimot 
jobbe mot utstillingsrommet, og 
det setter jeg veldig pris på. Jeg 
har gått mer inn i denne verde-
nen de siste fem årene, og finner 
enorm glede i det, sier Melberg.

Tidkrevende arbeid
Det kan gjerne ta opp til ett år å 
brodere verkene hun lager. 

– Jeg broderer ett og ett sting, 
det er en veldig lang arbeidspro-
sess og veldig detaljert arbeid. 
Ikke minst derfor er det fint at 
arbeidene blir vist ulike steder. 
Det ene verket som skal stilles 
ut i Trondheim er et stort tekstil-
verk som heter «Black stitch». 
Teknikken er silkesting på poly-
ester. Jeg har arvet tråd og garn 
etter min avdøde mormor, og det 
er litt av konseptet i verkene, at 
hun ikke fikk jobbe så fritt, men 
at jeg får det, mye på grunn av 
arbeidet hennes generasjon har 
gjort, sier Melberg.

Hun reiser til Trondheim til 
helgen for å delta på åpningen, 
og skal også ha en verkpresenta-
sjon på museet 9. november. 

Hun anser utstillingen som et 
viktig sted å få vist seg fram. Ver-

kene vil bli stilt ut midt i rom-
met, fordi Melberg også ønsker å 
vise fram vrangsiden

– De blir på den måten skulp-
turelle tekstilverk. Sporene av 
stingene og røffheten på baksi-
den er like viktige som framsi-
den, begge deler har like stor ver-
di, sier Melberg.

Elin Melberg har fordypet seg mer og mer i tekstilkunst de siste årene.
c ANDERS MINGE 

«Black Stitch» er ett av de to  
verkene Melberg stiller ut  
i Trondheim.

Dette er ett av verkene Elin Melberg skal stille ut i Trondheim.
c KAROLINE PETTERSEN 


