
Årsrapport 2014
Kunsthåndverkprisen fra BKH 2014: 
Tøy I Tøy II Tøy III av Margrethe Loe Elde  (Foto: Dag Fosse)



Fra utstillingen ”The Ceramic Object” på Galleri Format Oslo. Fra venstre: 
Nao Matsunaga, Anders Nordenskiöld og Martin Kaldahl. (foto: Thomas Tveter)
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Norske Kunsthåndverkere

NK 2014  |  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere.

NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og 
internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv regioner med 830 medlemmer, med hovedkontor i Oslo. NK 
mottar statlig driftstilskudd og forvalter statlige stipend- og vederlagsordninger. NK produserer også utstillinger, 
seminarer og workshops og utgir tidsskriftet Kunsthåndverk. 

NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, Galleri Format Oslo og KRAFT – rom for kunsthåndverk (Bergen). 

Visjon
Norsk kunsthåndverk er allment kjent for høy kvalitet og samfunnsverdi. 

Misjon
Å stimulere og formidle feltet kunsthåndverk, samt legge til rette for den faglige og profesjonelle utviklingen i 
samarbeid med strategiske partnere. 

 

Victoria Günzler vant Norske 
Kunsthåndverkeres studentpris dette verket 
på Kunsthøgskolen i Oslo. (Foto: Andrè Gali)
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Men ingenting kunne forberedt meg på det 
fullstendig desorienterende visuelle sjokket som 
var effekten av å stå i døråpningen til det som 
skal være årets viktigste markering og utvalg av 
kunsthåndverk. Etter alle disse år er jeg endelig 
blitt konfrontert med noe som er så langt ute at 
jeg faktisk ikke skjønner. Det er nydelig. Og helt 
forferdelig. (Tommy Olsson, Klassekampen) 

 

Jeg liker det. Jeg føler en oppstemthet av dette rabiate visuelle 
uttrykket, ikke så mye fordi det kobler utstillingsrommet til verden 
utenfor, men fordi det skaper en bevegelse i måten jeg forholder meg 
til utstillingen på. Det danner et bakteppe som utstillingens arbeider 
nærmest absorberes av, og det kler både arbeidene og rommet. (Erlend 
Hammer i Kunsthåndverk #4 2014) 

Men dersom man, mot alle 
odds, klarer å lukke øynene for 
rommets kaos, vil man kunne 
oppdage at «Kunsthåndverk 
2014» er satt sammen 
av en rekke utmerkede, 
til dels eksemplariske 
kunstverk. (Sigrun Hodne i 
Morgenbladet) 
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Gjennom de siste årene har Norske 
kunsthåndverkere (NK) kjempet for begrepet 
kunsthåndverk som et dagsaktuelt begrep. 
Vi har lagt strategier for kunsthåndverk 
som en viktig visuell kunstgenre. Begrepet 
kunsthåndverk skal ikke bare romme en 
kunstbevegelse på 1960, -70, og -80 tallet, 
men også en høyst aktuell kunstform 
som både er nyskapende og vital. 
Kunsthåndverket er levende og det overlever 
trender i kunst- og samfunnslivet.  Gleden 
var derfor stor da Kunsthøgskolen i Oslo 
endret navet på sin avdeling Kunstfag til 
Kunst og Håndverk i august 2014 – helt uten 
påvirkning fra oss.  

 NK mottar midler fra Kulturrådet til 
formidling av kunsthåndverk, med det formål 
å fremme og utvikle feltet. Profesjonalitet og 
kvalitet i alle våre prosjekter har gitt gode 
resultater i året som har gått, men ble disse 
utmerkede formidlingsprosjektene viktige for 
flere enn oss i feltet?  

 Ny redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk 
var på plass i januar, og vi startet året med et 
internseminar med synlighet som nøkkelord. 
Hvordan kan NK og kunsthåndverk bli mer 
synlige i offentligheten? 

Dialog og sosiale medier kom for alvor på 
dagsorden.  

Årlig arrangerer NK årsutstilling og bistår 
med støtte til temautstilling, men ingen 
år er like. Årsutstillingen Kunsthåndverk 
2014 på KODE Kunstmuseene i Bergen 

vil nok bli husket for sin omstridte 
utstillingsdesign. Dette gav seg utslag i stor 
medieoppmerksomhet og aktiv debatt i løpet 
av utstillingsperioden.  Temautstillingen 
Skreddersydd på Trondheim Senter for 
Samtidskunst ble svært godt mottatt for 
sin tilnærming til klær og visning av disse i 
kunstgallerier.  

Utstilling og samarbeid mellom NK og 
Klubben på Gave- og Interiørmessen 
ble et solid forvarsel på fremtidige 
formidlingsprosjekter, deriblant en ny 
historisk utstillingsserie kalt Norway Design 
NÅ. 

 2014 ble også året der vi for første gang 
samarbeidet med Galleri Format Oslo og 
Kunsthøgskolen i Oslo om prosjektet «The 
Ceramic Object» som omfattet internasjonalt 
seminar og utstillinger.  

En målrettet, hardtarbeidende og 
inkluderende stab kan vise til høy aktivitet – 
noe som denne årsrapporten skisserer. Jeg 
skulle ønske rapporten også kunne formidle 
den arbeidsgleden og stoltheten som vi har i 
vårt arbeid.  

Jeg vil rette en stor takk til alle kollegaer, 
kunsthåndverkere og samarbeidspartnere 
som har vært med på gjøre 2014 til nok et 
spennende og særdeles produktivt år for 
feltet kunsthåndverk.  

Trude Gomnæs Ugelstad
Direktør i Norske Kunsthåndverkere

Kunsthåndverk i 2014

NK 2014  |  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
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Åpning av Kunsthåndver 2014 - Statssekretær Brynjulf Vinje Borgundvaag i 
samtale med kunstner Jim Darbu i KODE i Bergen. (Foto: Dag Fosse)

HAiK. Fra utstillingen Skreddersydd Trøndelag Senter for Samtidskunst. (Foto: Ole Ekker)



8
Texere - Mirijam Raen Thomassen

NK 2014  |  VIRKSOMHET

NK administrerer de statlige 
stipendene for kunsthåndverkere 
fra Statens kunstnerstipend og 
Kulturdepartementet. I tillegg 
kommer NKs egne stipend- og 
støtteordninger finansiert av 
Visningsvederlaget og stipend fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond 
(BKH). En stipendkomité 
bestående av seks medlemmer 
velges på NKs landsmøte hvert 
annet år.

NKs stipendsøkerutstilling 
ble holdt i Rådhusgalleriet i Oslo 
i januar 2014, og viste kunstverk 
av søkere til de statlige stipend- 
og støtteordningene og NKs 
egne stipend. Utstillingen er 
således et arbeidsredskap for NKs 
innstillingskomité, og er verken 
juryert eller kuratert. I alt 900 
besøkte utstillingen i 2014. 

Statens kunstnerstipend 
Det var i 2014 følgende 
stipend- og støtteordninger 
til fordeling: 11 stipend for 
etablerte og seniorkunstnere, 15 
arbeidsstipend, 13 arbeidsstipend 
for yngre nyetablerte kunstnere, 
kr 1 620 000 til diversestipend 
og kr 970 000 til diversestipend 
for nyutdannede kunstnere. 
Det skulle også innstilles en 
kandidat til Houen og Mohrs 
legat. I tillegg var det to stipend 
fra BKH, to arbeidsstipend fra 
Kunsthåndverkernes fond og kr 
720 000 til fordypningsstipend.

NKs prosjekt- og reisestøtte 
NKs prosjektstøtte skal stimulere 
tiltak som styrker kunsthåndverk 
som fagområde. I 2014 ble 33 
søknader for prosjektstøtte 
godkjent av NKs fondsstyre, totalt 
ble kr 629 000 tildelt. Søknadene 
er fordelt over to runder vår/høst. 
Reisestøtten for samme periode 
var totalt kr 192 000 fordelt på 65 
søknader. 

Støtte til kunstnerdrevne 
salgs- og visningssteder av 
kunsthåndverk 
Støtten skal stimulere til gode 
arenaer for salg og visning av 
kunsthåndverk. Det gis støtte 
til daglig drift, markedsføring, 
annonsering, større markeringer 
samt enkeltstående prosjekter. I 
2014 kom det inn 13 søknader, og 
NKs fondsstyre tildelte totalt kr 
255 000. 

Støtteordninger

Fra utstillingen Kunsthåndverk 2014 i KODE i 
Bergen. I’ve read that too much travelling is a 
waste of time av Therese Hoen. (Foto: Dag Fosse)
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Utstillinger
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Kunsthåndverk 2014
19. september-14. desember
KODE, Kunstmuseene i Bergen

Målet med årsutstillingen er å vise det beste innen samtidens norske 
kunsthåndverk. Utstillingen er en juryert, med åpen innsendingsrett, og 
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling ble først avholdt i 1975. 

Årets uststilling var første visning av NKs årsutstilling i Bergen siden 
2000. Utstillingen ble åpnet av statssekretær i Kulturdepartementet, 
Bjørgulv Vinje Borgundvaag. 273 kunstnere søkte med 900 verk. 36 
kunstnere ble antatt med 49 verk.

Juryen bestod av John K. Raustein (leder), Heidi Bjørgen, Lillan Eliassen, 
Inger Bergstrøm (S) og Anne Britt Ylvisåker, KODE. Utstillingsdesignet var 
ved Morten & Jonas. 

Utstillere: Andrew John Barton, Millie Behrens, Tora Endestad Bjørkheim, 
Sigurd Bronger, Iulian Bulai, Jim Darbu, Margrethe Loe Elde, Ingeborg 
Resell Elieson, Line Garlind, Ingjerd Hanevold, Therese Hoen, Ina Kristine 
Hove, Moa Håkansson, Trude Johansen, Sofia Karyofilis, May Snevoll 
von Krogh, Åse Kvalbein, Anne Léger, Erlend Leirdal, Gitte Magnus, Nina 
Malterud, Ingegjerd Mandt, Liv Midbøe, Kristin Opem, Sidsel Palmstrøm, 
Elisabeth Petch, Annika Isaksson Pirtti, Stian Korntved Ruud, Maria Ryan 
Sondresen, Philipp Spillmann, Anne Thomassen, Lillian Tørlen, Kiyoshi 
Yamamoto, Reinhold Ziegler, Hanne Øverland og Synnøve Øyen.

Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) på kr 
100 000 gikk til Margrethe Loe Elde, tekstil. Juryen som kåret vinneren av 
BKH-prisen bestod av Norvald Hemre, John K. Raustein og Mona Pahle 
Bjerke (Norsk Kritikerlag).

Årsutstillingen hadde et omfattende formidlingsprogram. Et årlig større 
internasjonalt fagseminar ble arrangert i samarbeid med Norwegian 
Crafts. Det ble også arrangert seminar for lærere, ett kunstnermøte 
for publikum med tre kunstnere, ett møte med prisvinneren og en 
kritikersalong (se Seminarer for mer informasjon).  Det ble også 
gjennomført en rekke omvisninger for skoleklasser, verksteder, åpne 
omvisninger og førvisning for venneforeningen.

Katalog til utstillingen var designet av byrået Neolab by Knowit. 

Presse/media: Det ble mange anmeldelser og mye omtale av utstillingen. 
Anmeldelser i to riksaviser Klassekampen, Morgenbladet, samt Bergens 
Tidende, Kunstkritikk.no og tidsskriftet Kunsthåndverk. 

Utstillingen førte til stor aktivitet på sosiale medier og nettsider, med 
debatt om utstillingsdesignet. Innkjøp fra utstillingen ble håndtert av 
KRAFT, Bergen. Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk kjøpte åtte 
arbeider fra utstillingen.

Antall arrangementer: 49
Totalt antall publikum: 5 765

Temautstilling 2014: 
Skreddersydd
21. august - 28. september
Trøndelag Senter for Samtidskunst 
(TSSK)

Formålet med Norske 
Kunsthåndverkeres 
temautstillinger er å vekke 
interessen for kunsthåndverk hos 
publikum i alle deler av landet 
og å være til inspirasjon for 
fagmiljøet regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.

Arrangør var 
Norske Kunsthåndverkere Midt-
Norge, med Ingun Myrstad som 
kurator og prosjektleder. TSSK 
stod for utstillingsproduksjonen. 

Temautstillingen Skreddersydd 
viste arbeider av klesdesignere som 
bevisst bruker skreddersøm i sine 
designprosesserog verdimessige 
valg. Utstillingens ramme var en 
«pop-up store» der publikum 
fikk se, ta på og prøve klær, 
samt små mini-utstillinger inne 
i «prøverom», der hver designer 
viste sin historie bak klærne. 
En del av utstillingslokalet var 
innredet som et studio, der noen 
av designerne arbeidet i deler av 
utstillingen. 

Utstillere: 
SØLV (Oda Midtlyng Klempe og 
Mari Stølan), HAiK (Harald Lunde 
Helgesen, Siv Støldal og Ida Falck 
Øien), Fintfolk (Marthe Næstby), 
Livid Jeans (Jens Olav Dankertsen) 
og Elisabeth Stray Pedersen.

Formidlingsprogrammet 
omfattet foredrag, seminar 
og kunstnermøter i 
utstillingsperioden.

Utstillingen fikk stor 
medieinteresse regionalt. 
Utstillingen tiltrakk seg et ungt, 
nytt publikum. 
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Markedsutvikling
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Besøkstall: 992.
Gave- og Interiørmessen
23.–26. januar
Norges Varemesse, Lillestrøm

NK inviterte Klubben (for norske formgivere) til 
et samarbeid om en felles utstilling på Gave- og 
Interiørmessen 2014. Målet var å vise at det finnes en 
rekke norske produkter som befinner seg i grenseland 
mellom kunsthåndverk og design, laget av unge og 
etablerte norske designere og kunsthåndverkere. 
Utvalg og stand-design ble utført av Hege Henriksen 
og Sverre Uhnger og produsert i samarbeid Jotun og 
Ope Home. 

Utstillere:  
Sara Skotte, Margit Seland, Geir Nustad, Kari Mølstad, 
Bodil Mogstad Skipnes, Vibeke Skar, Ingrid Aspen, 
Kristine Bjaadal, Marte Frøystad, günzler.polmar, Siv 
Lier, Kristine Five Melvær, Ida Noemi, Caroline Olsson 
og Sverre Uhnger.

 Norway Designs NÅ, vol 1 - Verdi
25. september–25. oktober 
Norway Designs, Oslo

Norway Designs (ND), NK og Klubben utviklet i 
samarbeid et nytt utstillingsprosjekt. 

Prosjektgruppen utviklet konseptet Norway Designs 
NÅ med plan om å gjennomføre et årlig arrangement 
for å fremme norsk formgivning. Første utgave (Vol.1) 
fikk tittelen Verdi. Utstillingen viste arbeider av 13 
norske formgivere innen tekstil, keramikk, tre, glass, 
belysning og smykker. Fokus for utstillingen ble lagt 
på forskjellige produksjonsmetoder, og produktene vil 
ble presentert i forskjellige stadier; fra prototyper til 
småskalaproduksjon og masseproduksjon. 

Utstillerne: 
Kristine Bjaadal, Heidi Bjørgan, Gridy, günzler.
polmar, Thomas Jenkins, Runa Klock, Kristine Five 
Melvær, Geir Nustad, Sara Skotte, Margit Seland, Åse-
Marit Thorbjørnsrud og Sverre Uhnger.

  

Fra utstillingen Norway Designs NÅ, vol 1: Verdi. (Foto: Hege Henriksen)
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Andre prosjekter
Norske Kunsthåndverkere deltar i 
samarbeidsprosjekter som fremmer faget både på 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. 

European Ceramic Context (ECC)
13. september–23. november

Det europeiske keramikkprosjektet ECC arrangeres på 
Bornholm Kunstmuseum hvert 4. år. ECC2014 søkte 
å vise det beste innenfor europeisk samtidskeramikk, 
og arrangerte to store utstillinger på henholdsvis 
Bornholm Kunstmuseum og Grønbechs Gaard.

Norske Kunsthåndverkere er kommisjonærer, og 
Norge var representert ved keramikerne Torbjørn 
Kvasbø, Heidi Bjørgan, Pauliina Pöllänen og Joseph 
Sivilli. Kvasbø og Bjørgan ble vist i Ceramic Art på 
Bornholm Kunstmuseum. Pöllanen og Sivilli ble vist i 
New Talent på Grønbechs Gaard.

 
From the Coolest Corner – Nordic Jewellery 
2013-2015 

I 2014 ble denne store nordiske smykkeutstillingen 
vist i Helsinki, Tallinn, Gøteborg og Vilnius. Siste 
visningssted er i Handwerkskammer, München april 
2015. 

Utstillingen åpnet i Nasjonalmuseet, 
Kunstindustrimuseet i Oslo i januar 2013. FTCC 
har vært en stor satsing, en vandreutstilling 
av nordiske smykker for et internasjonalt og 
nordisk publikum. Samarbeidet startet allerede 
i 2010. Samarbeidspartnere har vært Norske 
Kunsthåndverkere, Nasjonalmuseet, Kunsthøgskolen 
i Oslo og tilsvarende parter i nordiske land ved 
nettverket Nordic Network of Crafts Associations 
(NNCA), samt Estland.

Intensjonen med FTCC var å ta pulsen på 
smykkekunsten i Norden og se den i et internasjonalt 
perspektiv, stimulere teoriutviklingen på feltet og 
styrke det internasjonale nettverket. Det avholdte 
symposiet i Oslo førte til ytterligere fagkonferanser i 
flere av vertslandene. 

Utstillingen er blitt sett av mer enn 50.000 
publikummere i Norden, Estland og Tyskland perioden 
januar 2013–mars 2015. 

The Ceramic Object – to make, promote and 
collect
11.- 16. mars

The Ceramic Object - to make, promote and collect 
besto av seminar og utstillinger. Temaet for prosjektet 
var det keramiske objektet som kunstverk og 
samlerobjekt, med mål om å styrke og stimulere den 
keramikkfaglige diskusjonen. 

Prosjektet var et samarbeid med Kunsthøgskolen 
i Oslo, Galleri Format Oslo, NK og Norwegian 
Crafts. Prosjektet hadde form av to utstillinger, på 
Kunsthøgskolen og i Galleri Format Oslo, samt et 
større fagseminar på Kunsthøgskolen med deltakere og 
foredragsholdere fra Norge, Norden og Storbritannia.  

VIRKSOMHET  |  NK 2014

Sigurd Bronger: Carrying Devise for Liquid Fluid, 2012 
(Foto: André Gali)
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Publikasjoner

Tidsskriftet Kunsthåndverk
Tidsskriftet utgis av NK og er det eneste fagbladet for 
kunsthåndverk i Norden. Kunsthåndverk kommer 
ut fire ganger i året. Stoffområdet omfatter artikler, 
intervjuer, essays, reportasjer og anmeldelser 
innen feltet kunsthåndverk og design. Tidsskriftet 
distribueres til abonnenter og via løssalg, hvorav noe 
distribusjon i Norden og utlandet for øvrig.

Ny redaktør for tidsskriftet, Cecilie Tyri Holt 
tiltrådte fra og med januar 2014. Det ble nedsatt 
et redaksjonsråd bestående av Knut Astrup Bull, 
Benedicte Sunde, André Gali og Elisabeth Sørheim. 
Det nordiske fagmiljøet forsøkes inkludert på 
innholdssiden. 

Lanseringene av de fire utgivelsene i 2014 har vært 
markert i forbindelse med viktige begivenheter for 
kunsthåndverk i ulike deler av landet. Tidsskriftet er 
synlig på Instagram under @kunsthandverk og på 
Facebook.

Nr. 1/2014 ble lansert under seminaret Ceramic 
Object – To make, promote and collect på 
Kunsthøgskolen i Oslo i mars.

Nr. 2/2014 ble lansert – i redesignet utgave – på 
den store sommerfesten på The Thief på Tjuvholmen i 
juni. Et samarbeid med KOTE, Kunstforum og Tableau 
Paper.  

Nr. 3/2014 ble lansert i forbindelse med 
temautstillingen Skreddersydd på Trøndelag senter 
for samtidskunst i september. Cecilie Tyri Holt holdt 
en artist talk med designkollektivet HAiK.

Nr. 4/2014 ble lansert under Kritikersalongen 
Bruk Mulighetene! på KODE i Bergen i anledning 
årsutstillingen 2014.

NK 2014  |  VIRKSOMHET

Katalog Kunsthåndverk 2014
Det gis årlig ut en katalog i forbindelse med 
årsutstillingen Kunsthåndverk. 

I 2014 ble katalogen gitt ut i samarbeid med KODE og 
omfattet innledningstekst av Karin Hindsbo, direktør 
for KODE, og Trude Gomnæs Ugelstad, direktør i 
NK, teksten Å formidle kunsthåndverk i sin tid av 
Elisabeth Sørheim, formidlingsleder i NK, juryens 
tekst av John K. Raustein, styreleder i den nasjonale 
jury, og Gaver av forfatter Simon Stranger. I tillegg 
fyldig billedmateriale over deltakende kunstnere/
verk. Katalogen ble redigert av Elisabeth Sørheim. 
Design ved Neolab by Knowit. Opplaget var på 1000 
eksemplarer.
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Seminarer

International Fagseminar Very Good på Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Oslo. Foto:Michael Eden giving a speech at the seminar Very Good, National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo. 

The Ceramic Object – To 
make, promote and collect 
13. mars
Kunsthøgskolen i Oslo

NK, Norwegian Crafts, 
Kunsthøgskolen i Oslo og Galleri 
Format Oslo arrangerte en 
internasjonal konferanse under 
tittelen Ceramic Object – To make, 
promote and collect, i tillegg var 
det utstillinger på Kunsthøgskolen 
og i Galleri Format Oslo. 
Deltakere: 80

Lærerseminar
24.september 
KODE-Kunstmuseene i Bergen

Omvisning i utstillingen 
Kunsthåndverk 2014 0g 
verkstedarbeid med Kiypshi  
Yamamoto, tekstil 
Deltakere: 22

Internasjonalt fagseminar: 
Hello Goodbye - media, 
timing, meaning
23. oktober
KODE – Kunstmuseene i Bergen

Det internasjonale fagseminaret 
ble arrangert av NK i samarbeid 
med Norwegian Crafts og KODE – 
Kunstmuseene i Bergen. Seminaret 
stilte spørsmål om i hvilken grad 
tiden og populærkulturen influerer 
kunsthåndverkets utforming 
og innhold. Foredragsholderne 
kom fra Norge, Danmark og 
Storbritannia. 
Deltakere: 55

Kritikersalong
28. november
KODE –Kunstmuseene i Bergen

Kritikersalongen Bruk 
mulighetene! Dette var femte 
år på rad at NK samarbeider 
med kunstseksjonen i Norsk 
kritikerlag.  Spørsmål som ble stilt 
var: Hvilke presentasjonsformer 
har vi for kunsthåndverket, og 
hvilke bruker vi? Hvordan kan 
kunsthåndverkets særpreg utnyttes 
i presentasjonsformen og fremme 
interessen for fagområdet på en 
god måte?
Deltakere: 114

Den danske professoren Finn Thorbjørn Hansen snakker om tilstedeværelse i nuet fra et 
fenomenologisk perspektiv i seminaret Hello Goodbye i KODE i Bergen. (Foto: André Gali)
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NKs prosjekt Kunsthåndverkets kulturelle mangfold ble sluttført i 2013, mens dette langsiktige arbeidet inngår 
i ordinær formidling i 2014. Målet har vært å vise vei til årsutstillingen for nye publikummere, fra bydeler og 
befolkningsgrupper som vanligvis ikke rekrutteres i stor grad til samtidens kunstuttrykk. Det ble lagt vekt på barn 
og unge og innvandrergrupper.

NK 2014  |  VIRKSOMHET

Publikumsutvikling

Pedagogisk arbeid  
Faglig utvikling innen formidlingen av kunsthåndverk 
til barn og unge er en vesentlig og permanent del av NKs 
arbeid. Målet er å øke rekrutteringen både til fagfeltet og 
øke interesse og kunnskap hos et voksende og kulturelt 
sammensatt publikum. NK arrangerer årlige seminarer 
for lærere i forbindelse med årsutstillingen.

Firing Up, keramikk på de unges arena: 
Fra høsten 2014 startet prosjektet Firing Up - keramikk 
på de unges arena, et løft for keramikkfaget. NK mottok 
oppstartmidler fra Kunstløftet, Kulturrådet. Prosjektet 
Firing Up er igangsatt etter modell av tilsvarende 
prosjekt i engelske Crafts Council, går ut på å re-starte 
skolenes keramikkovner med kunstnere som viktigste 
ressurs. 

Målet er å stimulere de unge til å arbeide med 
leireforming, vekke interessen for keramikk og 
rekruttere til keramikkfaget ved skoler og høgskoler. 

De mer enn 250 keramikere tilsluttet Norske 
Kunsthåndverkere er bosatt i hele landet og vil være 
den viktigste ressursen i prosjektet. Ved deres hjelp 
vil en hente inspirasjon og kunnskap formidlet på 
de unges arena på skoler, Kulturskoler og i DKS. 
Prosjektet vil ha et perspektiv over flere år, og det 
søkes ekstern finansiering for 2016 og 2017.

Hender i arbeid. Bildet er tatt i forbindelse med prosjektet Firing Up. (Foto: Sophie Mutevelia)



15

Nettverksarbeid
Gode nettverk er hovednøkkelen til 
kultursamarbeid av høy kvalitet. 

Norsk Kulturskoleråd 
NK ved formidlingsleder er 
representert i ressursgruppen 
for visuell kunst i Norsk 
kulturskoleråd.

Ekspertgruppe for kunst og 
kultur i utdanningen
NKs formidlingsleder deltok 
i denne gruppen fra oktober 
2013–april 2014. Gruppen 
ble opprettet av Kultur- og 
Kunnskapsdepartementene med 
følgende mandat: «Ekspertgruppen 
skal kartlegge aktuelle fagmiljøer 
med skolerettet virksomhet og 
vurdere hvordan arbeid med kunst 
og kultur kan styrkes, samordnes 
og koordineres bedre. Gruppen 
skal gi råd om hvordan en helhetlig 
satsing bør etableres.» 

Utgangspunkt for opprettelsen 
av ekspertgruppen er bl. a Meld. 
St. 20 (2012-2013) På rett vei og 
NOU 2013 Kulturutredningen 
2014. Ekspertgruppens rapport 
Det muliges kunst i form av råd 
til politikerne ble framlagt våren 
2014. 

Entreprenørskap i kunst og 
design –EKD
Entreprenørskap i kunst og design 
(EKD) er et bransjenettverk for 
høyere utdanningsinstitusjoner 
og fag-, interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjoner 
innen kunst og design. NK var 
representert og deltok aktivt 
i utviklingen av nettbasert 
ressursside og seminarer. 

Rådet for samarbeid med 
næringslivet – KHiO
NKs direktør har vært representant 
i Rådet for samarbeid med 
næringslivet, Kunsthøgskolen 
i Oslo, der Entreprenørskap 
i kunst og design (EKD) 
ble dannet i2013, støttet av 
Kunnskapsdepartementet.

Nordic Network of Crafts 
Association (NNCA)
Den islandske organisasjonen 
Handverk og Hönnun ble 
innlemmet i NNCA i november 
2013. Dermed er alle de nordiske 
kunsthåndverkorganisasjonene 
med i NNCA. På et møte i 
København i 2013 ble det besluttet 
å arbeide for en felles nordisk 
visning i Paris, Grand Palais 2015. 
NNCA avholdt møte i Helsinki 
våren 2014. Tema var planlegging 
av en nordiske paviljong på 
Grand Palais i 2015. Det ble 
besluttet at Norwegian Crafts har 
prosjektledelsen for visningen.

Pia Rognes Kunsthåndverkprisvinner 2013 (Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ©)
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Nordic Network of Craft Associations (NNCA) møtes i forbindelse med planlegging 
av Revelations Grand Palais 2015.
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Informasjon
Nyhetsbrev
Norske Kunsthåndverkere 
utkommer med ukentlige 
nyhetsbrev til 817 abonnenter. 
Leserstatistikken viser at i 
gjennomsnitt 50 % åpner 
nyhetsbrevet, hvilket regnes som 
svært høyt. 

Markedsføring 
I 2014 har det vært annonsert 
for invitasjon til årsutstillingen 
i Billedkunst, og en helsides 
annonse for årsutstillingen 
i  Høstutstillingens katalog. 
Kritikerseminaret 2014 ble 
annonsert i Morgenbladet.

For øvrig har det vært satset 
særlig på sosiale medier. NKs 
side på Facebook hadde per 31. 
desember 2014 2000 følgere. NK 
er også på Instagram under @
norskekunsthandverkere og på 
Twitter under @NKorganisasjon. 
Microbloggingtjenstene Twitter 
og Instagram blir hyppig brukt 
for å promovere utstillinger, 
arrangementer og for å vekke 
oppmerksomhet på aktivitetene 
generelt. 

Presseomtaler
I 2014 har Norske 
Kunsthåndverkeres virksomhet 
opplevd stor synlighet i media.

Størst gjennomslag fikk 
årsutstillingen Kunsthåndverk 
2014 på KODE – Kunstmuseene 
i Bergen. Det ble anmeldelser i 
Bergen Tidende, Klassekampen og 
Morgenbladet, samt ulike artikler 
knyttet til utstillingsdesignet i 
Kunstkritikk og Bergens Tidende.  

Utstillingen/seminaret Ceramic 
Object fikk stort oppslag i Crafts 
Magazine International, og det var 
en rekke mindre artikler og notiser 
om NK i ulike medier i løpet av 
året. 

NK 2014  |  VIRKSOMHET
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Priser

Infinite complexity through infinite 
time av Joseph Howell Sevilli.

NKs studentpris
Formålet med NKs studentpris er å synliggjøre 
masterprosjekter som er interessante for 
kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling. NK vil 
støtte studenter på masternivå og bidra til kjennskap 
til organisasjonen Norske Kunsthåndverkere. 

Prisene på kr 15 000 gikk til: 
Georgia Nicole Rodgers, Kunsthøgskolen i Bergen
Victoria Günzler, Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthåndverkprisen fra BKH
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres 
Hjelpefond (BKH) skal gå til en kunstner som deltar 
på utstillingen Kunsthåndverk med det verk som anses 
som mest betydningsfullt på årets utstilling. Juryen 
skal begrunne sin tildeling med henvisning til de 
kvaliteter som ligger i det verk som utløser prisen, både 
i verket selv og i forhold til utstillingen som helhet. 

Tekstilkunstner Margrethe Loe Elde (f. 1968) mottok 
prisen på kr 100 000 for utstillingens mest markante 
kunstverk i 2014 med tittelen: Tøy I, Tøy II, Tøy III. 

Tekstilkunstner Margrethe Loe Elde mottar prisen for beste verk i årsutstillingen 
Kunsthåndverk 2014. (Foto: Dag Fosse)
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Resultatregnskap 1.1. - 31.12. 2014

NK 2014  |  ÅRSREGNSKAP

Driftsinntekter 
Driftstilskudd Kulturrådet 10 013 001
Tilskudd adm Kunsthåndverkernes fond 150 000
Tilskudd Tidsskriftet Kunsthåndverkernes fond 350 000
Tjenester NK fagorganisasjon 1 176 000
Tjenester Norwegian Crafts AS 2 158 650
Overførte prosjektmidler fra tidligere år 10 000
Andre inntekter 680 926
Sum driftsinntekter 14 541 077

Driftskostnader
Overføringer galleriene, temautst, NC AS 5 554 176
Formidling prosjekter 901 459
Kommunikasjon / Nettsted / Tidsskrift 591 341
Lønn og sosiale kostnader 5 860 201
Utstillingsvederlag 148 746
Utgifter til lokaler og husleie 849 523
Avskrivning på driftsmidler 56 454
Andre driftskostnader 580 810
Sum driftskostnader 14 542 710
Driftsresultat -1 633

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 2 778
Annen finansinntekt 0
Annen finanskostnad 442
Resultat av finansposter 2 336
Årsresultat 704
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Balanse 31.12. 2014

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 126 257
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 97 421
Sum varige driftsmidler 223 678
Sum anleggsmidler 223 678

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 227 634
Andre kortsiktige fordringer 199 959
Sum fordringer 427 593
Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 200 964
Sum omløpsmidler 1 628 557
Sum eiendeler 1 852 235

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 1.1. 112 442
Årets resultat 704
Egenkapital 31.12. 113 146

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk 197 461
Skyldig arbeidsgiveravgift 198 005
Skyldig feriepenger 348 355
Annen kortsiktig gjeld 105 800
Skyldig Norwegian Crafts 417 105
Stipendutstillingen 400 000
Leverandørgjeld 72 363
Sum kortsiktig gjeld 1 739 089
Sum gjeld 1 739 089

Sum egenkapital og gjeld 1 852 235



20 Attempt to Construct a Rose (detalj) - Inger Johanne Rasmussn (2013) 

Fra utstillingen Kunsthåndverk 2014 i KODE i Bergen. 
(Foto: Dag Fosse)
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Styrer og tillitsvalgte
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Reindeer Food- Pauliina Pôllänen (2012)

Norske Kunsthåndverkere
Lise Stang Lund, styreleder
Siri Brekke, nestleder
Ingrid Larssen
Sidsel Hanum
Yngve Havstad
Kristin Koren Viksjø, ansattes representant, til 30.6.2014
Elisabeth Sørheim, ansattes representant, fra 1.7.2014
Vara: Putte H. Dal og Ingun Myrstad

Regionstyrer
NK Nord-Norge  Ragnhild Lie, regionleder
NK Midt-Norge   Marit Øydegard, regionleder
NK Vest-Norge   Martin Woll Godal, regionleder 
NK Sør-Norge   Linda Lind, regionleder
NK Sørøst-Norge  Hanne Haukom, regionleder
NK Øst-Norge   Esther H. Slagsvold, regionleder
NK Oslo og Akershus Hedda Bjerkeli, regionleder

Fondsstyre
Inge Pedersen, styreleder
Nina Malterud
Lise Stang Lund

Nasjonal jury
John Kåre Raustein  tekstil, NK Oslo og Akershus 
Heidi Bjørgan   keramikk, NK Vest-Norge
Lillan Eliassen    metall, NK Oslo og Akershus

Innstillingskomiteen
Elisabeth Engen NK Midt-Norge, tre/glass/lær, leder 
Svein Ove Kirkhorn NK Sør-Øst-Norge,tekstil
Britt H. Halvorsen NK Nord-Norge,tekstil
Tove Lise Røkke-Olsen NK Midt-Norge, keramikk
Siri Haaskjold  NK Vest-Norge, keramikk
Christian Sunde  NK Oslo og Akershus, metall

Valgkomiteen 2013–2015
May-Bente Aronsen  NK Oslo og Akershus, tekstil
Franz Schmidt  NK Oslo og Akershus, tekstil
Norvald Hemre  NK Vest-Norge, keramikk

Oppnevninger
Norske Kunsthåndverkere oppnevner fagpersoner til følgende styrer: 
KORO
BONO
BKH (m Forbundet Frie Fotografer)
RAM galleri
Kopinor (i samarbeid med andre visuelle kunstnerorganisasjoner)

NK bidrar med kunstfaglig ekspertise til: 
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere (Statens stipender og stipender fra visningsvederlaget)
Statens utstillingsstipend i regi av Kulturrådet
UDs støtteordning for kunsthåndverkprosjekter
Fondet for innkjøp av norsk kunsthåndverk, samt ulike priskomiteer.
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Nå er det mange som mener at tiden er 
inne for kunsthåndverket. Det må opp i 
elitedivisjonen og heies derfor frem av 
gode hjelpere fra akademia, som mener å 
kunne dokumentere flere eksempler på en 
oppløsning av sjangrenes og materialenes 
apartheidlover. På lang sikt kan det være de 
får rett. (Øystein Hauge i Bergens Tidende) 

Kunsthåndtverk er - hvem ville trodd noe sånt for ti 
år siden? - et jævla interessant sted å oppholde seg 

for tiden. Tendensen er forlengst notert, og prognosen 
har holdt i seg i noen år allerede - kunsthåndtverket 
og billedkunsten har gradvis forflyttet seg nærmere 

hverandre. (Tommy Olsson, Klassekampen) 
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Ansatte

Trude Gomnæs Ugelstad, direktør 
Anne Karin Brandt, kontorleder
Elisabeth Sørheim, formidlingsleder
Tone Sejersted Bødtker, kommunikasjonsrådgiver, til 30.6.2014
Kristin Koren Viksjø, rådgiver medlemmer og støtteordninger, til 30.6.2014
Marit Lønning Reiten, koordinator, fra 11.8.2014
Hege Henriksen, prosjektleder markedsutvikling

Cecilie Tyri Holt, redaktør tidsskriftet Kunsthåndverk (oppdragskontrakt)

Fra åpningen av Kunsthåndverk 2014 på KODE i Bergen (Foto: Dag Fosse)
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