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Innenfor 
billed-

kunsten har 
teknikk og 
materialkunn-
skap lenge vært 
nedvurdert.

Det står bra til med kvali-
teten på norsk kunsthånd-
verk. Dessverre får alt for 
få mennesker sett utstillin-
gene fordi Nasjonal museet 
nå går i dvale.
UTSTILLING
«Kunsthåndverk 2016»
Hydrogenfabrikken og Østfold kunstsenter
Fredrikstad, til 16. oktober

FREDRIKSTAD (Dagsavisen): Kom-
mende helg er siste mulighet til å se både 
kunsthåndverkernes egen høstutstilling, 
«Kunsthåndverk 2016», og Kunstindus-
trimuseet før det stenger. Vanligvis 
kunne du kombinert de to tingene, fordi 
årsutstillingen har hatt Kunstindustri-
museet i Oslo som fast visningsarena. 
Men nå skal museet stenges frem til 
Nasjonalmuseet åpner på Vestbanen om 
fi re år, og ledelsen har valgt å bruke den 
siste perioden til sin egen utstilling, 
«Japanomania». Vil du se begge deler 
blir det en travel helg, for skal du få sett 
«Kunsthåndverk 2016» må du dra til 
Fredrikstad. Der vises den på to arenaer, 
Hydrogenfabrikken og Østfold kunst-
senter.

«Kunsthåndverk 2016» er blitt en 
riktig fin utstilling, og jeg anbefaler 
gjerne en tur til Fredrikstad. Det 
skyldes ikke minst kunstnerne som har 
svart på utfordringen om å lage noe 
spesielt for den flotte utstillingshallen 
i Hydrogen fabrikken. Der er det 15 
meter under taket, og det er flere verk 
som utnytter hallens romslige dimen-
sjoner. Spesielt fascinerende er Kiyoshi 
Yamamotos enormt lange tekstilarbeid. 
Han har gjort seg bemerket i miljøet 
noen år nå, men denne gangen overgår 
han seg selv. Ikke bare er «If I fall let 
me fall, even if I crash and burn» vak-
kert, men det er også interessant både 
teknisk (hele tekstilet er malt for hånd) 
og metodisk. Arbeidet er laget i samar-
beid med kolleger/venner som alle er 
diagnostisert med fargeproblemer. 
Akkurat det er en opplysning som gir 
verket en ekstra dimensjon, nettopp 
fordi det er fargekombinasjonene som 
gjør det så sterkt.

Det er liten tvil om at det imponerende 
visningsrommet gir utstillingen en spe-
siell kvalitet. Jeg har opp-
levd andre utstillinger i 
Hydrogen fabrikken som 
nesten har druknet i 
rommet, men 
«Kunsthåndverk 2016» 
fyller det på en utmerket 
måte. Det skyldes ikke 
minst at flere utnytter hal-
lens store dimensjoner. 
Gabriel Johann Kvendseth 
har hengt en stor stein i tre 
tau fra taket, og knutene på 
tauet får skulpturen til å 
balansere mellom fascina-
sjon og trussel: Tenk hva som skjer hvis 
knutene ikke holder?

Pia Antonsen Rognes utfordrer dimen-
sjonene i Yamamotos arbeid med tek-
stiler som representerer et markant 
alternativ både teknisk og fargemessig. 
Hanne Øverland og Johanne Lund Ness 
fyller en veggnisje med en fascinerende 
skulptur bestående av avskårne bøker, 
noe som både er estetisk tilfredsstil-

lende og etisk interessant. Kari Aasen 
brer seg utover gulvet med sine orga-
niske former i porselen, et verk som 
imponerer gjennom mangfold, detalj-
rikdom og antall. Med sin spiralformede 
skulptur av standard garasjevinduer har 

Hilde A. Danielsen utstil-
lingens mest teknisk utfor-
drende verk. 
«Endringsvindu» fasci-
nerer både grunnet størrelse 
og konstruksjonsprinsipp, 
men først og fremst fordi 
den gir publikum en visuell 
utfordring.

Flere tekstile verk har 
store dimensjoner, som 
Inger Johanne Rasmussens 
sprekt pixelerte ullteppe og 
Anne-Gry Løland utbrente 

stofftrykk. Stort mer forskjellig kan ikke 
tekstil bli. Eller jo: Hanne Friis’ store 
«Mørke strukturer» er laget i syntetisk 
gummi, og det har så store dimensjoner 
at du kan gå inn i det som i en skog. Friis’ 
verk henger i Platehallen litt lenger ned 
i gaten. Hun deler den råe industrihallen 
med blant andre Gunvor Nervold 
Antonsen som blander tekstil og grovt 
skårne treskulpturer på en særegen 
måte.

De store verkene i Hydrogenfabrikken 
fyller rommet. Men de små kunstverkene 
kommer også til sin rett. Monteringen i 
den store hallen har en fin rytme og 
skaper soner for de intime opplevelsene. 
Der kan du se smykkekunst av interna-
sjonal klasse, som Sigurd Brongers 
brosje «Bæreinstrument for Nautilus 
Belavensis», et vakkert skjell som er inn-
kapslet i en finurlig konstruksjon av stål 
og gullforgylt messing. Andrea Muribø, 
Åse-Marit Thorbjørnsrud og Runa 
Vethal Stølen er også verdt å merke seg, 
mens Felieke van der Leest stikker av 
med humorprisen – som vanlig. 
Humoren er antagelig mer utilsiktet i 
Sigrid Espeliens «Bjørvikabyggeklosser 
for voksne», men både den grove neds-
kaleringen av Barcoderekkens arkitektur 
og det faktum at de er laget av leire fra 
byggeplassen gjør dette til et mange-
tydig verk.

I Østfold kunstsenter har juryen invi-
tert fire kunstnere som utmerker seg 
innen kunsthåndverket på hvert sitt vis. 
Tyske Alexander Blank spiller på spen-
ningen mellom kroppens hud og skje-
lettet. Elin Aasheim og Ingrid Askeland 
har laget en overdådig burlesk, keramisk 
installasjon som spiller ut fordommer om 
fyll og angst. Størst pris setter under-

tegnede på svensk-samiske Britta 
Marakatt-Labba. Hun viser varianter av 
den store, broderte installasjonen på 
Universitetet i Tromsø, og utvider med 
bearbeidede tekstiler som opprinnelig 
har vært i nazistenes tjeneste under 
andre verdenskrig.

«Kunsthåndverk 2016» har den samme 
utfordringen som Høstutstillingen i det 
at slike massemønstringer mangler ret-
ning og en klar idé. Men det finnes et 
stort publikum der ute som elsker det 
mangfoldet disse utstillingene stiller 
opp for oss. Og det er en kvalitet i seg 
selv at man kan få så mange ulike inn-
trykk på ett sted. Og jeg synes at kunst-
håndverkernes årsutstilling gjennom år 
har vist at denne mønstringen holder et 
jevnt høyere nivå enn billedkunstnernes 
Høstutstillingen. Nøyaktig hvorfor det 
er slik har jeg ikke et enkelt svar på, men 
jeg tror noe av grunnen ligger i kunst-
håndverkernes høye materialbevissthet 
og -kunnskap. Innenfor billedkunsten 
har teknikk og materialkunnskap lenge 
vært nedvurdert, noe som har resultert 
i en nonsjalanse overfor kunstverkets 
uttrykkskraft. Dette er heldigvis i ferd 
med å snu, ikke minst ved at mange bil-
ledkunstnere har begynt å interessere 
seg for og lære seg nye teknikker.

Trosser dårlige kunsttider
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At the end of World War II the Allies faced a threefold challenge: how to punish  

perpetrators of appalling crimes for which the categories of ‘genocide’ and ‘crimes 

against humanity’ had to be coined; how to explain that these had been committed 

by Germany, of all nations; and how to reform Germans. The Allied answer to this 

conundrum was the application of historical reasoning to legal procedure. In the 

thirteen Nuremberg trials held between 1945 and 1949, and in corresponding cases 

elsewhere, a concerted effort was made to punish key perpetrators while at the  

same time providing a complex analysis of the Nazi state and German history.  

Building on a long debate about Germany’s divergence from a presumed standard 

path of development, Allied prosecutors sketched a historical trajectory which had 

led Germany to betray the Western model. Historical reasoning both accounted for 

the moral breakdown of a civilised nation and rendered plausible arguments that  

this had indeed been a collective failure rather than one of a small criminal clique.  

The prosecutors therefore carefully laid out how institutions such as private enter-

prise, academic science, the military, or bureaucracy, which looked ostensibly similar 

to their opposite numbers in the Allied nations, had been corrupted in Germany even 

before Hitler’s rise to power. While the argument, depending on individual 

protagonists, subject matters, and contexts, met with uneven success in court, it 

offered a final twist which was of obvious appeal in the Cold War to come: if Germany 

had lost its way, it could still be brought back into the Western fold. The first 

comprehensive study of the Nuremberg trials, The Betrayal thus also explores how 

history underpins transitional trials as we encounter them in today’s courtrooms 

from Arusha to The Hague.

Jacket image: Dame Laura Knight, The Nuremberg Trial, 1946  

(oil on canvas, 72 x 60 inches). Imperial War Museum.
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KIM C HRISTIAN PRIEMEL 

is associate professor of modern history at the 

University of Oslo. He specializes in contem-

porary European history, the Third Reich, social 

and economic history, and legal history. He has 

authored and edited several books and has 

published in the Journal of Modern History, the 

Journal of Contemporary History, and Central 

European History.  
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Det er en ulempe at et stort 
publikum ikke vil få sett utstil-
lingen i Fredrikstad. Hadde 
«Kunsthåndverk 2016» vært vist 
på Kunstindustrimuseet i Oslo 
ville publikumstallet vært 
vesentlig høyere. Grunnen til det 
er mer mangfoldig enn forkla-
ringen tidligere i denne teksten. 
Det er en ny uke, og du har kan-
skje glemt statsbudsjettet alle-
rede? Men det er ikke uten 
betydning i denne sammen-
hengen. Ett av få lyspunkt i et 
traurig kulturbudsjett torsdag 
var en bevilgning på seks milli-
oner til nettverket Norwegian 
Arts Abroad. Det er ikke mye 
penger fordelt på syv med-
lemmer, men kunsthåndver-
kernes utenlandssatsing Nor-
wegian Crafts kom «best ut». De 
fikk den største økningen med 
hele 38,7 prosent. Ellers fikk 
ikke kunstfeltet gjennomslag for 
noen av sine ønsker.

Men hva skal vi med utenlands-
satsing hvis vi ikke har kunst-
nere som kan produsere noe som 
er verdt å eksportere? Nor-
wegian Crafts eies av fagorgani-

sasjonen Norske Kunst-
håndverkere, som også organi-
serer «Kunsthåndverk 2016». 
De har greid å bygge en slag-
kraftig organisasjon som gjerne 
samarbeider med andre fagfelt, 
for eksempel om utstillingen 
«Structure – Norwegian 
Contemporary Crafts and 
Design». Den ble en suksess 
under møbelmessen i Milano i 
april i år, og var et vesentlig 
bidrag til årets «Oslo Design 
Fair» tidligere i høst.

Inntektene du kan forvente 
som kunstner er latterlig lave. 
Derfor er også frafallet stort. De 
fleste kunstnere kan ikke leve av 
kunsten, men de jobber videre 
likevel. For de fleste er det noe 
de bare må gjøre, selv om gjen-
nomsnittsinntekten er på 89 
000 kroner. Kultur minister 
Linda Hofstad Helleland har 
ikke vist vilje til å gjøre noe med 
dette. Hverken hun eller hennes 
forgjenger Thorhild Widvey har 
vært villige til å bevilge de mil-
lionene Nasjonalmuseet har 
bedt om slik at museet kan opp-
rettholde sin publikumsrettede 

virksomhet mens flyttepro-
sessen går sin gang. Én av kon-
sekvensene er at kunsthåndver-
kernes årsutstilling har mistet 
en viktig arena der de kunne 
møte publikum. Årets kultur-
budsjett øker med en halv mil-
liard, eller 3,65 prosent, men det 
utgjør kun 0,84 prosent av 
statsbudsjettet. Ettprosent-
målet er en saga blott. Dette 
vitner om en nedbygging av kul-
turfeltet og eksponerer en 
offentlig fattigdom som gir 
dystre perspektiver for folkets 
mentale velvære. Heldigvis har 
kunstnerne arbeidsvilje og kre-
ativ sprengkraft nok til å trosse 
de ubarmhjertige rammevilkå-
rene og gi oss utstillinger av høy 
kvalitet, som «Kunsthåndverk 
2016».

lars@elton.no

LARS 
ELTON
KunstkritikerKunstkritiker
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Flere kunstnere i «Kunsthåndverk 2016» har 
laget verk spesielt for den flotte hallen i 
Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Kiyoshi 
Yamamotos tekstil (til  høyre) utnytter at det er 
15 meter under taket.  
ALLE FOTO: KJELL S. STENMARCH

Sofie Nørsteng fikk Kunsthåndverkprisen for sitt keramiske verk «Øvelse 
i poesi».

Sigurd Brongers brosje «Bæreinstrument for Nautilus Belavensis» holder 
internasjonal toppklasse.
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