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 – FOLK FLEST HAR nok et bilde av kunsthåndverkeren som 
hun damen med rare klær og én øredobb, sier Trude Gom-
næs Ugelstad.

Direktøren for Norwegian Crafts serverer kaffe på konto-
ret sitt i håndlagede keramikkrus. Kvelden før har hun stått 
foran et pyntet publikum på design- og arkitektursenteret 
DogA i Oslo under magasinet Bo bedres designprisutdeling 
og overrakt prisen for «årets tilbehør» med norsk smykke-
kunst rundt halsen. Prisutdelingen har aldri hatt så mange 
nominerte, fortalte konferansieren, i motsetning til de før-
ste årene, da arrangørene måtte se til utlandet for å fylle opp 
kategoriene. Nå kunne juryen velge og vrake blant norske 
designere og kunsthåndverkere. 

 – Vi søker tilbake til ting vi kan ta og føle på, sa Ugelstad 
den kvelden.

På kontoret utdyper hun:
– Behovet for unike, håndlagede objekter er en reaksjon 

på at vi flyter over av masseproduserte ting som vi ikke kjen-
ner historien til. 

Både som leder av organisasjonen Norske Kunsthånd-
verkere, som i år fyller 40 år, og nå som direktør i Norwegian 
Crafts har Ugelstad jobbet for å argumentere for at kunst- 
håndverk skal få sin fortjente posisjon, både nasjonalt og 
internasjonalt, på lik linje med billedkunsten. En stor del av 
tiden brukes på å overbevise bevilgende myndigheter om å 
gi penger til feltet. 

– I går var vi i møte med Kulturdepartementet igjen. Det 
tar lang tid å få forståelse for vårt fagfelt. Fortsatt har folk 
flest et bilde av kunsthåndverk som fargerike vervegaver 
fra Bokklubben. 

INN I GALLERIENE — Veien fra uglesett brukskunst til 
ansett kunsthåndverk har vært en brokete sti med politiske 

dragkamper. På 1970-tallet brøt en stor gruppe kunsthånd-
verkere med Landsforbundet Norsk Brukskunst for å bli an- 
erkjent på lik linje med billedkunstnere – og oppnå samme 
rettigheter. Deres praksis var «skapende, ikke bare formende», 
og kunsthåndverkerne følte derfor at de hadde rett til midler 
på lik linje med billedkunstnerne. I 1975 ble foreningen Nor-
ske Kunsthåndverkere opprettet.

– Foreningen har arbeidet målrettet for å ivareta begrepet 
kunsthåndverk, selv i perioder hvor de kunne se ut som om 
kunsthåndverket var passé. Strategien var å få vist kunsthånd-
verk på museer og gallerier av høy kvalitet i inn- og utland, 
sier Trude Gomnæs Ugelstad. 

Og det har fungert: Galleri Format, landets ledende galleri 
for samtidskunsthåndverk, var med i utstillingen Collect på 
Saatchi Gallery i London i 2014. Da Revelations Fine Craft 
and Creation Fair gikk av stabelen i Grand Palais i Paris i 2013, 
var Norwegian Crafts invitert som hedersgjest. Norwegian 
Presence, et utstillingssamarbeid mellom designforeningen 
Klubben, Norwegian Crafts og Norwegian Icons under Ven-
tura Lambrate-messen i Milano i år var så populær at Norges 
egen interiørmesse på Lillestrøm ønsket seg en nøyaktig kopi. 

– Kunsthåndverket har fått merkbart større faglig opp-
merksomhet, sier Jørn Mortensen, rektor ved Kunsthøgsko-
len i Oslo på kontoret sitt i den tidligere seilduksfabrikken 
på Grünerløkka i Oslo.

– Denne dreiningen mot det materialbaserte og mot hånd-
verket ser man ikke bare i kunsthåndverket. Man ser det på 
store, internasjonale kunstmønstringer som Documenta og 
Venezia-biennalen. Jeg tror det har å gjøre med en tretthet 
overfor de digitale uttrykkene, som ikke har en tilstrekkelig 
grad av aura ved seg, sier Mortensen og legger til:

– Dessuten er det helt åpenbart et politisk aspekt ved dette, 
i alle fall hos noen. Er det gunstig å flytte ting helt hit som er 

Fra å være forbundet med fotformsko og traurig keramikk har 
NORSK KUNSTHÅNDVERK fått vind i seilene og internasjonal anerkjennelse.

TEKST karima a. furuseth — FOTO thomas ekström
Oslo

HÅNDARBEIDERNE

I grenseland. 
Grensene for hva som 
er kunsthåndverk blir 
stadig visket ut, som 
i de malerilignende 
tekstilarbeidene til 
Aurora Passero.

Norske Kunst- 
håndverkere 

Nasjonal organisa-
sjon som arbeider 
for å synliggjøre 
norsk 
kunsthåndverk.

Opprettet i 1975 
og feirer 40-års- 
jubileum i år.

10. oktober åpner 
utstillingen Kunst-
håndverk 2015, 
som vises på Nasjo-
nalmuseet og 
Kunstindustrimu-
seet i Oslo.

Over 300 kunst-
nere søkte om plass 
på utstillingen, noe 
som er rekord.

Utstillingen står til 
6. desember.
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«KUNSTHÅNDVERK ER FYSISK, 
OG HENGER NÆR SAMMEN 

MED DEN VERDEN VI LEVER I.»
Marianne Zamezcnik, daglig leder Oslo Open

laget i Kina? Kan man forsvare den logikken? Svaret er anta-
geligvis nei.

Mortensen var selv pådriver for at skolens bachelorpro-
gram Kunstfag i fjor byttet navn til Kunst og håndverk.

– Veldig mange følte da at man kom hjem, siden navnet er 
knyttet opp mot gamle Statens håndverks- og kunstindustri-
skole sier Mortensen.

– Men det er ikke en konservativ tenkning som ligger til 
grunn, snarere et ønske om å utforske hva håndverket kan 
bety i utvidet forstand. For det andre er det viktig å under-
streke at vi snakker om kunst, altså kunst og håndverk.

TING I VERDEN — Brukskunst. Håndverk. Billedkunst. I 
årevis har disse leirene stått steilt mot hverandre, men gren-
sene mellom dem er nå i ferd med å viskes ut. 

– Brukskunsten har tidligere vært opplevd som latterlig-
gjørende for mange kunsthåndverkere, og man har kjempet 
seg bort fra det begrepet. I stedet har man forsøkt å nærme 
seg billedkunsten, fordi den har mer status, og status gir mer 
penger, sier Marianne Zamezcnik, daglig leder for kunstfes-
tivalen Oslo Open og kurator for den norske paviljongen på 
Revelations-messen i Paris. 

Når Anette Krogstad lager tallerkener for Oslos restauranter, tenker 
hun på spisestedet som et gallerirom. 

KUNSTHÅNDVERKER og produktdesigner Anette Krogstad (31) står 
bøyd over en mobil keramikkovn med en temperatur på over 400 grader 
og kontrollerer at den brenner riktig. Det følgelig glovarme studioet hun 
deler med Victoria Günzler i Brenneriveien, har flere hyllemetre med hvit 
keramikk, og ligner en slags fødestasjon for alle kopper og kar som på et 
senere tidspunkt skal flytte inn i et kjøkkenskap – men da med en dekora-
tiv glasur. Krogstad mener keramikk lenge har vært forbundet med å være 
et lavstatusyrke, men poengterer at hun ikke skyr merkelappen. 

– Jeg er ikke redd for brukskunst, det er jo egentlig det jeg jobber med. 
Men jeg vil ikke plassere meg i en bestemt kategori, da utelukker man 
andre prosjekter som i større grad omfavner kunstbegrepet, sier hun. 

Anette Krogstad tok masteren sin ved Kunsthøgskolen i Oslo på keramikk-
linjen. Det var der, hvor mantraet angivelig lød «trenger vi egentlig enda en 
designstol?», at fascinasjonen for billedkunstens språk fikk utfolde seg. 

– Da jeg gikk på Kunsthøgskolen, iscenesatte jeg et måltid som et kunst-
prosjekt. Jeg gjorde en bordoppdekning med mitt eget servise, og da 
gjestene kom inn og begynte å spise av det, ble de aktive deltagere. Under 
utdannelsen min stilte jeg meg ofte spørsmålet: Når er det måltidet blir 
kunst? Jeg liker tanken på å bruke restaurantrommet, hvor personene som 
spiser er med på å lage kunstverket. 

Krogstad har blant annet laget porselensserviset til Michelin-restauran-
ten Ylajali i Oslo, og for øyeblikket jobber hun med et prosjekt for en 
annen Oslo-restaurant, Pjoltergeist. 

– Noen vil kanskje mene at jeg bare lager servise til en restaurant, men jeg 
liker også å se på restauranten som et gallerirom. Da setter stedet rammene 
for utførelsen. Samarbeidet med kokkene og restaurantens filosofi spiller 
også viktige roller i arbeidet. Til sist vil gjestene være de besøkende som 
betrakter stedet, maten og serviset som et sammenhengende verk.

– Hvor har det vært viktigst for deg å vise arbeidene dine?
– Jeg har jobbet mest mot restauranter, men også mot det private hjem. 
I hjemmet bruker vi gjenstander kontinuerlig, kanskje ofte uten å tenke 

over hvilken rolle de spiller i livet vårt. Ved å få brukskunsten inn i hjem-
met vil bruksverdien og kunstverdien jobbe sammen. Kunsten blir mer 
tilgjengelig og enklere å forholde seg til. Samtidig som vi i det private hjem 
kan sette større pris på de objektene vi investerer i, ved å bruke dem og 
verdsette dem for noe mer enn bare tallerkener.

– Føler du at det du lager, forsøker å problematisere konsumkultur? 
– Ja, på en måte. Jeg liker å ha det som en del av min filosofi at man ikke 

skal kjøpe og kaste hele tiden. 

Anette Krogstad

Hun mener mange fortsatt sliter med å definere akkurat 
hva kunsthåndverk er. 

– Et problem ved kunsthåndverk, er at det er få teoretikere, 
og at alle er for opptatt med å prate om hva kunsthåndverk 
er, sammenlignet med billedkunst. Man havner i statuspraten 
hele tiden, sier hun og fortsetter: 

– Dessuten glemmer man å snakke om hva som er spesielt 
ved kunsthåndverket. Hvorfor lager vi dette i dag? Kunst-
håndverk er fysisk, og henger nær sammen med den verden 
vi lever i. Det er ting vi kan bruke. I det ligger det også et 
potensial som er veldig tydelig og veldig sterkt.

Tallerkenkunst. 
Spiser du på restau-
ranten Pjoltergeist, er 
det meget mulig du 
får servert en «Zuper 
pakki» på Anette 
Krogstads keramikk.
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Designerne i det kreative kollektivet Kneip mener selv de faller mellom alle stoler. 
Og at det ikke er så farlig.

«DET VAR IKKE SÅNN AT VI SATTE 
OSS NED OG SA ‘NÅ SKAL VI 

JOBBE MED KUNSTHÅNDVERK’»
Jørgen Platou Willumsen

DET LILLE STUDIOET til designkollektivet Kneip på 
Carl Berner i Oslo er umiskjennelig likt et sløydrom 
av den gamle skolen. De to produktdesignerne Jørgen 
Platou Willumsen (29) og Stian Korntved Ruud (26) 
møter oss ikledd sneakers og jeans – langt unna det vi 
forbinder med «kunsthåndverksuniformen» – men alt 
Kneip produserer, er håndlaget av dem selv. 

– For tiden jobber vi mer kunstrettet med skulpturer 
og installasjoner, men både Stian og jeg har opprinnelig 
en forankring i funksjonelle objekter og har jobbet 
mest som designere, hvor vi har produsert objekter i 
småskala, sier Jørgen Platou Willumsen. 

I studioet deres, som forøvrig deles med en animatør 
de har stuet inn i et hjørne bak en sort gardin, har 
hammere, klemmer og verktøy helt åpenbart sin faste 
plass. Blant alt dette står en rekke trebokser med rare 
stålformasjoner som formelig spretter opp.

– Akkurat nå jobber vi med prosjektet Objects of 
Curiosity, som skal stilles ut i Wien om to uker. Det er 
ni forskjellige skulpturer som utforsker bevegelse, 
magnetisme og vind. Utgangspunktet for serien er 
«wunderkammer», altså et kuriositetskammer, som 
man hadde før i tiden for å vise at man hadde reist 
mye og samlet på rare objekter. Vi har byttet ut kurio- 
sitet med nysgjerrighet, sier Willumsen. 

 Kollektivet har kommende utstillinger også 
på Akershus Kunstsenter, Passionswege i Wien og 

Galleri A i Oslo. Til Norwegian Presence-utstillingen i 
Milano stilte kollektivet med serien Weathered, en 
rekke kobber- og treskulpturer som var tilforlatelig lik 
modernisten Alexander Calders kinetiske skulpturer. 
For en ideologisk brukskunstner ville nok serien fort 
blitt arkivert under «form over funksjon».

– Vi ville lage en serie som tok for seg værfenomener. 
Weathered er en analog og fiktiv tolkning av værmålein-
strumenter. Patineringen og oksideringen som kobberet 
er utsatt etterligner naturlige prosesser, som vil gjøre at 
kobberet vil fortsette å forandre seg, forklarer Willumsen. 

Kneip var i år dessuten nominert til en av Bo bedres 
designpriser, og er en av aktørene som stiller ut under 
Norske Kunsthåndverkeres kommende årsutstilling på 
Kunstindustrimuseet i Oslo, en utstilling med et stadig 
økende søkertall. Både Ruud og Willumsen er opptatt 
av at det de produserer, ikke skal settes i noen bestemt 
bås, og som Stian Korntved Ruud selv sier, synes de det 
er viktig «å gi litt faen». 

– Begge to har jobbet mye innenfor billedkunst, 
håndverk og design. Å komme dit vi er nå, har vært en 
naturlig progresjon. Det var ikke sånn at vi satte oss ned 
og sa «nå skal vi jobbe med kunsthåndverk», sier 
Willumsen og avslutter: 

– Folk vet ikke helt hva de skal definere oss som nå. 
Men så lenge vi kan gjøre prosjekter vi selv synes er bra, 
er ikke det så farlig. 

Kneip

Ut av båsen. 
Kunsthåndverk, design 
eller kunst? Det spiller 
liten rolle så lenge 
arbeidet oppleves bra, 
mener Stian Korntved 
Ruud og Jørgen Platou 
Willumsen i Kneip.
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Muligheten til å fordype seg i et materiale fikk Victoria Günzler 
til å ta en mastergrad i keramikk.

– EN STOR DEL av det jeg lager, ligger i skjærings- 
punktet mellom kunsthåndverk, kunst og design, sier 
Victoria Günzler (29). 

Som alle keramikere med respekt for seg selv har 
Victoria Günzler hendene fulle. Ikke bare med leire- 
pølser, men også som kurator, som en av medlemmene 
i designstudioet Günzler. Dessuten er hun også en av 
arkitektene bak Klubben, en forening for og av desig-
nere, ble startet i 2011 av Günzler, Sara Wright Polmar 
og Sverre Uhnger. 

– Vi startet Klubben fordi vi så at hvis man skal jobbe 
som selvstendig designer, trenger man en arena og et 
nettverk. Det var ikke så mye av det i Norge på det 
tidspunktet, så vi inviterte med oss 16 designere. 

Nå har Klubben 31 medlemmer i stallen, og arbeidet 
deres har resultert i at designerne er blitt sikret produk-
sjon hos internasjonale produsenter. 

– Internasjonale messer og omtale er målet med 
Klubben. At noen vet at man finnes, er jo en for- 
utsetning. Klubben har vært min inngang til alt jeg 
gjør, sier hun. 

Designstudioet Günzler var i år nominert til pris for 
beste tilbehør under Bo bedres designprisutdeling for 
deres «EKKO Throw Blanket». 

– Nå jobber vi med et tekstilprosjekt sammen med 

Solberg Spineri. Vi har fått innblikk i deres 185 år 
gamle arkiv – alt spinneriet har av prøver av stoffer 
som de har produsert. 

Designstudioet har så jobbet seg frem til et nytt 
mønster basert på Spinneriets gamle modeller. Det 
endelige resultatet lanseres på 100 % Norway, den 
norske standen under designuken 100 % design 
London i slutten av desember. 

– Når startet interessen din for kunsthåndverk? 
– Det har nok ligget latent hele tiden, sier Günzler, 

som i tillegg til en mastergrad i keramikk også har en 
bachelorgrad i interiørarkitektur og møbeldesign. 

– Men for meg var det først og fremst muligheten til 
å fordype seg i én ting. Det er vanlig innen kunsthånd-
verk at man fordyper seg i ett materiale, det var nok 
det som lokket meg til å studere det. Som designer kan 
man derimot litt om mange ting, og så må man kom- 
munisere med noen som kan dette bedre. 

– Hvordan ser en vanlig dag ut i studio?
– Jeg jobber en del med porselensstøp. Det inne- 

bærer å lage leiremodeller, så må modellen tørke, det 
må bearbeides, brennes, glaseres og så brennes igjen. 
Når jeg er på verkstedet, vil jeg helst jobbe og ha på 
meg arbeidstøy, sier hun og legger til: 

– Og så er det selvfølgelig en masse e-poster. 

Victoria Günzler

På kartet. 
Med designkollektivet 
Klubben har Victoria 
Günzler fått en arena 
for designere som 
vekker internasjonal 
oppmerksomhet.

«NÅR JEG ER PÅ VERKSTEDET, 
VIL JEG HELST JOBBE OG 
HA PÅ MEG ARBEIDSTØY.»

Victoria Günzler



36

Kunst

Tekstilkunsten hennes er blitt sammenlignet med maleriene til Jackson Pollock. 
Aurora Passero mener at kunst skal være fysisk tungt.

AURORA PASSERO (31) er flasket opp på tekstil, og 
kanskje lå en karriere som tekstilkunstner i kortene alle- 
rede fra barnsben av. Med en mor som er kostymedesig-
ner hadde hun ubegrenset med tilgang på mote, design 
og tekstiler. Men om hun skulle bli kostymedesigner selv?

– Nei aldri, jeg er miljøskadet, sier hun og ler. 
Passero, som har en mastergrad fra tekstillinjen på 

Kunsthøgskolen i Oslo, har de siste årene markert seg 
som en av Norges mest lovende unge kunstnere med 
fornyet interesse for materialitet. Det er hennes sær- 
pregede nylon-vever som har satt henne på kunstkartet, 
og i 2011 vant hun Høstutstillingsprisen for tekstil- 
arbeidet «Fan Their Hearts, Inflame Them More». Hun 
har også stilt ut arbeidene sine over hele verden, og var 
en av kunstnerne som deltok under den omfattende 
utstillingen NN-A, NN-A, NN-A, New Norwegian Abstrac-
tion på Astrup Fearnley i år.

– Det er nok faktisk maleri jeg er mest inspirert 
av, selv om jeg har vanskelig for å jobbe på en to- 
dimensjonal flate. Fordi jeg vever «lerretene» selv, gir 
det meg mulighet til å manipulere overflaten på for-
skjellige måter, og dermed også oppnå de størrelsene 
jeg er ute etter, sier hun.

– Inspirasjonsmaterialet er veldig viktig for meg. Det 
kan være alt fra mote eller kunsthistorie, etnologisk 
materiale eller ting jeg ser på gaten. Jeg liker å tenke på 
verden som et sted man bare kan forsyne seg av, sier hun. 

Passero bruker en gammel flatvev som hun arvet for 
to år siden til å lage de ofte gigantiske vevene. Og 
selvom hun hylles for å revitalisere norsk tekstilkunst, 
er hun opptatt av at arbeidene hennes ikke skal opp- 
leves som husflid. 

– Jeg har jobbet mye med nylon, som er et syntetisk 
materiale brukt til tau og industri. Jeg liker at det er et 
billig plastmateriale fritt for tradisjonslesning.

Når nylonvevene er ferdig, tar Passero dem med på et 
fargeri. Der får vevene bade i svære fargekar, som store 
akvareller. Arbeidene hennes er blitt sammenlignet 
med amerikanske Jackson Pollock og hans signatur 
«action painting», fordi hun i likhet med den abstrakte 
maleren ofte legger arbeidene sine på gulvet og vilkårlig 
splasher farge utover dem. 

– Sånn holder jeg på helt til jeg er fornøyd. Det er 
fysisk tungt og kan være ganske utmattende, sier hun.

– Men man må kanskje slåss med kunsten for at 
den skal bli bra til slutt. 

Aurora Passero

Tekstilmalerier. 
Aurora Passeros tekstil-
arbeider sammenlignes 
ofte med abstrakte 
malerier. Det har gitt 
arbeidene hennes 
innpass i toneangivende 
gallerier og museer.


