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Forord

KODE og Norske Kunsthåndverkere har en lang og stolt tradisjon med å samarbeide om produksjonen av 
Årsutstillingen. Mange sagnomsuste mønstringer har funnet sted på Permanenten, museets eldste bygg, hvor 
kunsthåndverk og design har vært vist i generasjoner. Allerede i 1977 – to år etter den aller første Årsutstillingen 
ble avholdt – ble utstillingen vist i Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. 
Den har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens material-
baserte kunst.

Fri innsending er demokratisk i sin natur – alle kunstneriske ytringer blir sett og vurdert. Søknadene vurderes 
av en jury med fagfeller og en fagrepresentant fra museet, uten et tema eller en kuratorisk vinkling som filtrerer 
hvilke verk som er aktuelle.

Slik kan vi få inn kunstverk som kanskje ellers hadde gått under radaren på de som lager utstillinger – det som 
beveger seg i kunstfeltet, men som en kurator ikke nødvendigvis har blitt eksponert for. Og slik kan visningen 
og formidlingen av kunsthåndverk ta opp i seg mer av det som er kunsthåndverk akkurat nå, som gir grunnlag 
for en rik formidling.

Uten slike utstillinger risikerer vi et misforhold mellom det som er den levende samtidskunsten og det den 
framstilles som. Med slike utstillinger kan samtidskunsten bli og gjøre mer, fordi den utvider horisonten vår 
for omgang med kunst, både for de som nyter, tolker og skaper kunsten.

Velkommen til Årsutstillingen 2019 på KODE!



Juryens ord

Årets jury besto av Kristine Bjaadal (blandet materiale, vara for Kathrine Køster Holst fra 27.6.19), Aron Irving 
Li (metall), Kiyoshi Yamamoto (juryleder, tekstil) og Anne Britt Ylvisåker (visningsstedets representant).

Hva skjer i fagfeltet kunsthåndverk når etablerte ram-
mer viskes ut? Når blikket endrer vinkel og mye ser ut 
til å være i flyt? «Kampen med materialet» var tittelen 
på Norske Kunsthåndverkeres 40-års jubileumsbok i 
2015. Men forventningene fra 1975 om å finne sitt ma-
teriale og bli ved sin lest er under press, og ikke len-
ger selvsagt for kunsthåndverkere anno 2019. På den 
andre siden søker mange til kjernen av tradisjonelle 
håndverk og materialer, men gjerne på andre måter 
enn før.

Kunsthåndverket og billedkunsten
Det har vært snakket lenge om at kunsthåndverket og 
billedkunsten nærmer seg hverandre, og det er flere 
verk i denne utstillingen som også kunne passere jury-
en til Høstutstillingen. Når et verk har tilhørighet like 
mye til billedkunsten som til kunsthåndverket, betyr 
det imidlertid ikke at det er vilkårlig hvilken kontekst 
vi ser det i. I Årsutstillingen blir verkene gjerne lest 
inn i settinger der teknikker, materialer og/eller gjen-
standskulturen trer fram og blir satt i spill. I en billed-
kunstutstilling er ofte andre referanser mer relevante. 



Forskyvninger i materialet 
Så kan et fotografi være tekstilt? Og hva når gulvbelegg 
benyttes som ornamental overflate på et veggarbeid, 
har linoleum da blitt et medium med tekstile kvalite-
ter? Hvor går grensene for hva et materiale kan være? 

Når kunstnerne bruker utradisjonelle materialer for 
å oppnå et ønsket kunstnerisk uttrykk, hender det at 
materialet forandres i den samme vendingen. Det opp-
står en forskyvning som skriver materialet inn i en ny 
forståelse. Lag på lag med lakk fra en graffitivegg blir 
byggemateriale for en beholder – en funksjonell og 
symbolsk bærer av et innhold som det beskytter og tar 
vare på, lik beholdere i materialer vi er mer fortrolige 
med, som metall, tre eller leire. 

Herkomst og nye innhold
Samtidig ser vi at tradisjonelle materialer og teknik-
ker gjøres til bærere av nye innhold. Et korpusarbeid 
i sølv får oss til å reflektere rundt det moderne men-
neskets hang til til å omgå og utsette småoppgaver i 
hverdagen, som husvask og oppvask. Flere av vete-
ranene innen de klassiske faggruppene har dessuten 
gått opp i skala og jobber større og større. Slik tar de 
faget sitt med seg ut av den gjenstandstradisjonen det 
har vært knyttet til. Men det er ikke bare utvidede di-
mensjoner som kan utvinne nye uttrykk i et materia-
le. Her er også verk som får uttrykkskraften sin fra 
kunstnerens fordypning i små og nærsynte formater. 

Andre går tilbake til et slags «opprinnelig» utgangs-
punkt for det de jobber med. Særlig innen keramikken 
ser vi en bred interesse for natur og naturfenomener. 
Kunstnerne fascineres av geologiske prosesser med 
kollapser og fusjoner, og trekker fenomenene som de 
opplever der ute inn i kunsten sammen med materialer 
som skifer og jord. Slik knyttes keramikken, som len-
ge har hatt en avstand til leiren den kommer fra, igjen 
til sin herkomst i jord og tid. Det betyr ikke at kunsten 
vendes bort fra samtiden. I disse verkene taler tradi-
sjonen med en særlig sterk samtidsrelevans. 

Varierte glimt 
Årsutstillingen skal vise noe av styrken og spennet i 
norsk kunsthandverk her og nå. Det betyr ikke nød-
vendigvis at utstillingen viser tendenser, men den gir 
oss varierte glimt av det som beveger seg i feltet, en-
ten de representerer smal eller populær praksis i sam-
tidskunsthåndverket. Det nevnte spekteret av materia-
ler og størrelser som preger utstillingen er interessant 
å se, og det er spennende å oppleve verkenes møter 

med hverandre, som når en liten nål i gull og en svær 
skulptur i tre reflekterer hverandre gjennom bevegel-
sene de tegner i rommet, som om de traserer den sam-
me snirklete linjen.

Juryen er også glad for å registrere at vi i år kan vise 
en bredde innenfor fagfeltet glass som vi ikke van-
ligvis ser i Årsutstillingen. Her er både figurative, 
abstrakte og performative former; innen blåsing og 
sliping, fusing, lampearbeid og kaldtarbeid, i nytt og 
resirkulert glass. Et av verkene bruker glasset til å gi 
publikum en ny erfaring med pust: Vi inviteres til en 
fysisk, sanselig håndtering av glassobjekter som re-
presenterer avtrykket fra utpusten som har blåst dem 
og «motpusten» i omgivelsene som har formet glasset 
fra utsiden. 

Bevaring og bevegelse
Det blir spennende å se om publikum våger å intera-
gere med det interaktive verket. Kanskje folk vil kaste 
seg over det? Her spiller psykologiske forventnin-
ger og personlige grenser inn. Oppdragelsen i hvor-
dan man oppfører seg i offentlige rom, og spesielt i 
en utstilling på et fornemt museum, settes på prøve. 
Og hva skjer når kontrakten med publikum oppheves 
for ett verk og ikke for de andre? Mens et av museets 
viktigste samfunnsoppdrag er å ta vare på verk for all 
evighet, er måten verk skapes og erfares på utenfor 
museet, i stadig endring. Her finnes en interessant 
spenning å utforske, særlig i forbindelse med den ma-
terialbaserte kunsten.  

Tøffe valg
Verkene som er innsendt til juryeringen har gitt et 
sterkt utgangspunkt for utstillingen, og det har blitt 
en tøff utvelgelsesprosess for juryen. Til 1. juryering 
ble det søkt med over 1 200 verk fra 459 søkere, som 
er ny søkerekord. 57 verk fra 42 kunstnere eller kunst-
nergrupper er med i den endelige utstillingen. Det er 
flott å se at utstillingen fremdeles trekker både sterke 
debutanter og veteraner i faget. Vi ser også at vele-
tablerte kunstnere debuterer i utstillingen. Møtet med 
verkene til 2. juryering har engasjert juryen veldig og 
medført en serie rike samtaler knyttet til de enkelte 
verkene og fagfeltet som de forholder seg til. 

Så hjertelig takk til alle søkere, og velkommen inn i 
utstillingen!
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Årets vinner

Veslemøy Lilleengen* 

Heimstavn (2019)
Hikaru Dorodango, jord, leire og strå
Varierende størrelse
ca. 5,2 kg 

Veslemøy Lilleengen (f. 1975) har master i kunst fra 
Kunstakademiet i Trondheim (2018). Selv forteller 
hun: Jeg arbeider med et tema eller materiale over lang 
tid, gjerne år, til det løsner grepet og vi er ferdige med 
hverandre. Det er som å få en sang på hjernen. Den 
insisterer på å bli hørt, og på å bearbeides. Jeg samler 
informasjon og materiale i en åpen prosess som in-
volverer alle rundt meg, både kjente og ukjente. 

Jeg har tenkt en del på jord i det siste. Jeg kommer 
fra en lang rekke jordbrukere. Jeg vet hvordan man 
skal stå i en nypløyd åker, jeg har alltid visst hvor jeg 
hører til. Men de siste årene har det hendt at jeg har 
våknet om natten og vært redd for at jeg ikke husker 
hvordan man pløyer. At jeg etter å ha bodd mer enn 
halve livet i byen har glemt hvordan det kjennes å ar-
beide med jord. «Heimstavn» består av 52 jordkuler i 
Hikaru Dorodango. Jorda er hentet forskjellige steder 
på hjemgården, jord som faren min har arbeidet med 
i 40 år og bestefaren min før det.

NKs debutantpris 

NKs debutantpris går til en kunstner som ikke tidlige-
re har deltatt i Årsutstillingen, for det debutantverket 
i utstillingen som juryen mener står sterkest med hen-
syn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Vinne-
ren velges ut av NKs utstillingsjury og kunngjøres ved 
utstillingsåpningen.

Tidligere vinnere av NKs debutantpris 

Helle Høeg-Voldstad, keramikk
Ahmed Umar, blandet materiale

2018
2017
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Juryens begrunnelse

Årets debutantprisvinner har laget et verk som på en nær og vakker måte minner oss om noen viktige paradok-
ser i samtida. Gjennom en tidkrevende og meditativ bearbeiding av et av de mest basale og oversette materi-
alene vi har rundt oss, minner kunstneren oss på å verdsette livsviktige ting som vi ofte tar for gitt. 

Materialet kunstneren jobber med er jord. Med ekstrem omsorg og tålmodighet har jorda blitt formet til skin-
nende kuler og hentet inn i utstillingssettingen som foredlede og opphøyede gjenstander. Grepet antyder at 
jorda kan verdsettes høyere enn gull. For der gull kan gi oss vakre, skinnende gjenstander, kan det ikke gi oss 
næring. Den som har jord, har føde, men den som har gull har ikke nødvendigvis tilgang til å bytte gull mot mat. 

Kunstneren har formet 52 kuler av jord fra sin egen hjemgård. Antallet 52 får oss til å tenke på ukene i et år og 
syklusen i jordbruket. 

I dag er jordbruket ofte sett på som en selvfølge i samfunnet, som noe som går sin vante gang selv om vi ikke 
holder på med det selv. Her ligger det et paradoks. I de store byene er vi stadig mer opptatt av hva vi spiser, 
av at råvarene skal være kortreiste og at de er økologisk framstilt. Miljøpartiet får stadig større oppslutning  
i sentrumsområdene, men vi som stemmer på dem er ofte nettopp de som har flyttet fra bygde-Norge og ikke 
vil forplikte oss til å forvalte jorda som generasjonene har bearbeidet før oss. Det å kunne velge hvorvidt man 
ønsker å overta en gård på odel er et forholdsvis nytt fenomen, og vi velger det bort eller reiser fra spørsmålet. 
Men hvis ingen jobber med jordbruket har vi ikke lenger føde. 

Det er interessant å bemerke at disse kulene også har et liv og en skjørhet som vi ikke finner i gullet. De trekker 
til seg fukt fra omgivelsene og slipper den fra seg igjen. Dersom kulene pakkes inn i plast kan de gå i stykker. 
De fungerer som et fortettet eksempel på hvordan livet på jorda utfordres av syntetiske og «døde» materialer.

Håndverket i dette arbeidet forteller oss om det å ta arven vår og mulighetene våre i hendene med varsomhet 
og handlekraft, om det tidkrevende og fysiske arbeidet som dreier seg om å stikke hendene i jorda og virkelig 
forme den. Eller billedlig sett «å stikke fingeren i jorda» – et uttrykk vi bruker om å være rotet i den verden som 
vi lever i, både i opprinnelsen og i øyeblikket. Verket er i kontakt med noe urgammelt, og samtidig er det helt 
til stede i samtiden. 

Teknikken som er brukt til å polere jordkulene er japansk og heter Hikuro Dorodango. Og verket er ikke bare 
relevant med hensyn til tradisjon og tilstand i Norge. Det er universelt. Samtidig som det kommer så nær oss 
som det bare kan gå an. 
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Årets vinner

Vidar Koksvik 

Cloud I (2019)
Blåst og frihåndsformet opakt og hvitt glass
130 x 90 cm
ca. 20 kg

Vidar Koksvik (f. 1969) er utdannet glasskunstner fra 
Glasskolan i Orrefors og The Surrey Institute of Art 
and Design. Han har også MA i kuratorpraksis fra 
Universitetet i Bergen. Helt siden han etablerte seg 
som kunstner i 1998 har han vært opptatt av å utforske 
glassets mangfoldige muligheter, utvide sitt kunstner-
iske og tekniske repertoar og å utøve sitt kunsthånd-
verk på ulike arenaer. Han har hatt flere separatutstill-
inger og deltatt i atskillige både juryerte og kuraterte 
gruppeutstillinger i Norge. De siste årene har han 
også mottatt oppmerksomhet fra andre land med ut-
stillinger og salg av arbeider til gallerier og kunder i 
Sverige, Danmark, Storbritannia og USA. Han virker 
også som kurator, og er opptatt av viderføring, forny-
ing og formidling av glassblåserfaget, som det hittil 
har vært magre utdanningstilbud for i Norge. 

Finn Erik Alsos’ minnepris

Finn Erik Alsos’ minnepris skal gå til kunstneren 
bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig 
nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i ved-
kommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for 
øvrig. Vinneren velges ut av NKs utstillingsjury og 
kunngjøres ved utstillingsåpningen. 

Tidligere vinnere av Finn Erik Alsos’ minnepris

Sidsel Hanum, keramikk 2018
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Juryens begrunnelse

Vinneren av Finn Erik Alsos’ minnepris 2019 deltar med et verk som markerer en subtil, men virkningsfull 
brytning i vedkommendes kunstnerskap. Formspråket har blitt jobbet fram over tid, og vi har sett det i nylige 
utstillinger som markerte en interessant utvikling i kunstnerens prosjekter. Der hadde verkene ofte sterke og 
varierte farger, eller en symbolsk fargebruk som blant annet henviste til kjøtt. Nå er prosjektet tatt et steg vi-
dere i en retning som fjerner seg helt fra kontrasterende fargebruk. 

Verket er satt sammen av elementer i opalhvitt og gjennomskinnelig glass. De ulike gradene av gjennomsik-
tighet samspiller med lysets refleksjoner og kan gi inntrykk av en soloppgang i snøen på en senvintersdag. Når 
kuløren tas bort, får tilskueren tilgang til en mer fokusert forståelse av egenskapene i materialet glass. Her er 
det de subtile nyansene som gir verket styrke. 

Glass har og har hatt et veldig lite fagmiljø i Norge og skiller seg fra de fleste andre kunshåndverkspraksiser 
ved at det ikke tilbys høyere utdannelse i faget her til lands. Når kunstneren bak årets vinnerverk kom på 
banen med sitt venetianskinspirerte glass sent på 90-tallet, var dette et fremmed uttrykk som ble lagt merke til  
i miljøet. Uttrykket har senere blitt fremmet og videreutviklet med stor virtuositet. Under utfordrende forutset-
ninger har prisvinneren blitt en foregangsfigur i det norske fagmiljøet for glass.

Verket utgjør en lysekrone, og minner oss om de overdådige tradisjonelle oppsatsene fra Murano i Venezia 
fra langt tilbake i tid. Samtidig har den et uttrykk som ligger milevis unna Muranoglasset. Ingen av de enkelte 
formene i kronen fører deg til Venezia. Du kan ikke koble venetiansk glamour med skandinavisk minimal-
isme – dette er en selvmotsigelse, det lar seg simpelthen ikke gjøre. Og så har denne kunstneren gått og gjort 
det likevel! 

De dråpeliknende formene nærmer seg nesten en form for pop Art eller tegneserieestetikk. Her ligger det en 
frekkhet, en fri lekenhet, som bryter fullstendig ut av det tradisjonsbundne formspråket som lysekronen også 
tilhører. For å lage en venetiansk lysekrone kreves store tekniske ferdigheter. Kunstneren mestrer teknikken til 
fingerspissene, men tar den til et nytt nivå ved å benytte seg av den friheten som bare kan nås når man virkelig 
mestrer et håndverk. Slik kan verket vise en finstilt balanse mellom løsslupne assosiasjoner og veldig store 
ytterpunkt.

Det er modig, i grunnen litt sært og nærmest dristig, av en samtidskunstner å holde seg i sjangeren lysekrone, 
å bli der og dyrke den i årevis. Faktisk er dette et av få verk i årets Årsutstilling som har en bruksfunksjon. 
Bruken går inn i helheten. Komposisjonen er perfekt, velkomponert i form, farge og funksjon.
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Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kunsthåndverkprisen overekkes kunstneren bak det mest markante verket på Norske Kunsthåndverkeres 
Årsutstilling. Vinneren premieres med 150 000 og får tilbud fra RAM Galleri i Oslo om utstillingsplass høsten/
vinteren året etter. Årets vinner offentliggjøres ved åpningen av Årsutstillingen. 

Prisjury 2019

Kiyoshi Yamamoto
representant fra juryen til Årsutstillingen

Kari Aasen
keramiker

Charlotte Bik Bandlien
representant fra Norsk Kritikerlag

Tidligere vinnere av Kunsthåndverkprisen

Tulla Elieson, keramikk
Irene Nordli, keramikk
Sofie Nørsteng, keramikk 
Stian Korntved Ruud, tre 
Margrethe Loe Elde, tekstil 
Pia Antonsen Rognes, tekstil 
Torbjørn Kvasbø, keramikk 
Kari Dyrdal, tekstil 
Sidsel Hanum, keramikk 
Tanja Sæter, glass 
Nanna Melland, metall 
Helene Kortner, keramikk 
Franz Schmidt, tekstil 
Ingen utstilling/prisutdeling 
Fanny Sophie Gjestland, metall 
Jørgen Moe, keramikk 
Alexander Grüner, tekstil 
Ingen utstilling/prisutdeling 
May Bente Aronsen, tekstil 
Elisabeth von Krogh, keramikk 
Trine Mauritz Eriksen, tekstil 
Eirik Gjedrem, keramikk 
Beth Wyller, keramikk 
Sigurd Bronger, metall 
Gro Jessen, tekstil 
Tovelise Røkke Olsen, keramikk 
Åse Ljones, tekstil 
Ingen utstilling/prisutdeling
Hanne Heuch, keramikk 
Liv Blåvarp, tre 
Leif Stangebye-Nielsen, metall 
Anna Sophie Rodin, tekstil 
Lillian Dahle, tre 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010 
2009
2008 
2007
2006 
2005
2004 
2003
2002 
2001
2000 
1999
1998
1997
1996
1995
1994 
1993 
1992 
1991
1990 
1989 
1988
1987 
1986 
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Juryens begrunnelse

Vinnerne av Kunsthåndverkprisen fra BKH 2019 deltar 
med et fortettet verk som potent og poetisk tematiser-
er våre skjøre livsbetingelser. Verket består av en serie 
avtrykk av pust i form av håndblåste glassformer som 
publikum oppfordres til å interagere med. Formene 
er skapt ved å puste inn i et anfang av varmt glass, der 
materialet responderer med en egen «motpust» i form 
av innsunkne spor i det avkjølte glasset – og resultatet 
minner om deformerte transparente lunger.

Aktualiteten i verket kan vanskelig overdrives. Am-
azonas brenner, verdens lunger er truet, og men-
neskeskapte klimaendringer har bragt oss over i an-
tropocen – en foreslått geologisk epoke kjennetegnet 
av menneskets inngripen i miljøet. Vår tids brennbare 
friksjon mellom natur og kultur uttrykkes elokvent 
gjennom glassets materialitet i dette arbeidet. Sand 
omformet av ild og glassblåserens pust, kobler de helt 
store og svimlende perspektivene med det nære og 
kroppslige.

Verket relaterer videre til den performative vendin-
gen i samtidskunsten gjennom at publikum inviteres 
til å videreutvikle verket rent fysisk. At glassformene 
er utstilt på et betongbord er dessuten overraskende 
risikovillig og inviterer til mer enn bruks-spor når 
disse skjøre formene skal håndteres av de besøkende. 
Dette grepet kan tolkes pedagogisk, endog aksjonis-
tisk; formene blir uimotståelige «talking pieces» som 
bidrar til å fatte det ufattelige.

At prisen i år går til en duo peker samtidig på en drein-
ing mot mer kollektive kunstneriske prosesser. I dette 
arbeidet inngår dessuten også et samskapende pub-
likum, som gir verket et utall ukjente kollaboratører. 
Verket står i et interessant dialektisk forhold til vin-
nerne av både årets minnepris samt årets debutantpris, 
og tydeliggjør Årsutstillingens betydning ved å syn-
liggjøre kunsthåndverkets relevans i krysningsfeltet 
mellom tradisjon og kontemporære impulser.

Årets vinner

Frantzsen&Mjanger 

Holde pust (2019)
Blåst glass, betong, metall, maling og samskapende 
publikum
3 x 0,6 x 1 m
ca. 55 kg

Frantzsen&Mjanger består av Maria Almås Frantzsen 
(f. 1977), master i visuell kunst med fordypning i glass 
fra Edinburgh College of Art og Ruth Hol Mjanger (f. 
1977), førstelektor i drama fra NLA Høgskolen. Sam-
men arbeider de med en verksserie som har pust som 
omdreiningspunkt. I 2017 bygde de opp et mobilt 
glassverksted i samarbeid med S12 Galleri og verk-
sted i Bergen og debuterte med uteromsprosjektet 
«Avtrykk av pust» under Årustillingen 2017 i Trond-
heim. 

Kunstnerne forteller følgende om sitt samarbeid:
Vi så hverandre for første gang i Edinburgh høsten 
2016, og før nyttår hadde vi dannet kunstnerduoen  
Frantzsen&Mjanger. Det er sjelden man finner noen 
som forstår ens kunstneriske formspråk umiddelbart 
og ønsker å gå i samme retning mot det man enda ikke 
kjenner. Det skjedde da vi møttes. Vi har ulik fagbak-
grunn, men felles mål om å utforske møter mellom 
form, glassblåsing og performative handlinger i rom. 
Vår praksis forholder seg til det undrende og univer-
selle ved bruk av enkle formuttrykk. Vi utfordrer den 
tradisjonelle tilnærmingen til materialet glass, i et 
møte mellom kunsthåndverk og performativ samtid-
skunst. Den kunstneriske forskningsprosessen vår er 
preget av tillit, logistikk, intuisjon, flytsoner og ikke 
minst motet til å ribbe prosjektet for det som er over-
flødig. Vårt samarbeid er et fellesskap, ikke bare mel-
lom oss, men mellom de mange som bidrar inn i våre 
prosjekter, både fagfolk og publikum. Gjennom sam-
skaping ønsker vi å gi publikum anledning til å erfare 
kunst fra innsiden. 
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Petter Snare
Director
KODE Art Museums and Composer Homes

Lise Stang Lund
Managing Director
The Norwegian Association for Arts and Craft (NK)

Preface

KODE and the Norwegian Association for Arts and Crafts (NK) have a long and proud tradition of collaborating 
on the production of Årsutstillingen – the Annual Craft Exhibition. Many acclaimed shows have taken place at 
Permanenten, the museum’s oldest building, where craft and design have been shown for generations. As early 
as in1977 – two years after the very first Annual Craft Exhibition was held in Oslo – the exhibition was shown in 
the West Norway Museum of Decorative Art, now KODE 1, or Permanenten as it is still often called.

The Annual Craft Exhibition arranged by the Norwegian Association of Arts and Crafts is the largest yearly 
show of contemporary crafts in Norway. It has an open submissions policy and is judged by NK’s national jury, 
with the aim of taking the pulse of current material-based art.

An open submissions policy is democratic in nature – every form of artistic expression is examined and evalu-
ated. The applications are judged by a jury composed of fellow craft artists and an expert representative from 
the museum, without a theme or curatorial perspective that filters which works are relevant.  

In this way we can consider artworks that might otherwise have passed under the radar of those organising the 
exhibitions – works that are evolving in the field, yet which the curator has not necessarily been exposed to. 
The showing and disseminating of craft may include more of what is happening in the field right now, which 
then allows for a richer and more varied presentation.

Without such exhibitions we risk a discrepancy between what is vital in contemporary art and what is repre-
sented as such. With exhibitions of this kind, contemporary art can be and do more, because they expand the 
horizon of our experience of art, for those who enjoy art, as well as those who interpret and create it. 

Welcome to the Annual Craft Exhibition 2019 at KODE!



The jury’s comments

This years jury consisted of Kristine Bjaadal (Substitute for Kathrine Køster Holst since 27.6.19, Mixed Media), 
Aron Irving Li (Metal), Kiyoshi Yamamoto (Chief Jury Member, Textile) and Anne Britt Ylvisåker (Museum 
Representative).

it does not mean that the context in which we view it 
is irrelevant. In the Annual Craft Exhibition the works 
are often interpreted within settings where technique, 
material and/or the culture of artefacts are highlight-
ed and put into play. In a fine art exhibition, other ref-
erences are often more relevant.

Displacement of the material
So can a photograph be akin to textile? And what hap-
pens when flooring is used as an ornamental surface 
in a wall hanging; has the linoleum thereby become a 
medium with textile qualities? Where are the bounda-
ries that dictate what a material can be?

When artists use non-traditional materials in order 
to achieve a desired artistic expression, it can be that 
the material is transformed in the process. A displace-
ment occurs that opens the material for new interpre-
tations. Layer upon layer of lacquer from a graffiti 
wall become the building material for a receptacle – 
a functional and symbolic bearer of contents that it 
protects and preserves, like the receptacles made of 

What happens in the field of craft when established 
structures are erased? When the gaze changes per-
spective and everything seems to be in flux? «Kampen 
med materialet» (roughly translated «the struggle  
with the material») was the title of the Norwegian As-
sociation for Arts and Craft’s 40th anniversary publi-
cation in 2015. Yet the expectations that originated in 
1975, to find your material and to “stick to your last”, 
is under pressure and no longer a given for craft art-
ists anno 2019. On the other hand, there are many who 
seek to get to the core of traditional craft and materi-
als, but often in different ways than before.

Craft and fine art
There has long been talk about how craft and fine 
art have moved closer together, and there are many 
works in this exhibition that might also have got past 
the Annual Autumn Exhibition of fine art jury. When a 
work is associated as much with fine art as with craft, 



materials we are more familiar with, such as metal, 
wood or clay.

Origins and new content
At the same time we see that traditional materials 
and techniques are made to carry new content. A hol-
lowware object in silver causes us to reflect upon the 
modern human being’s inclination to avoid and post-
pone small everyday tasks, such as housecleaning and 
dishwashing. Some celebrated veteran artists within 
the traditional fields of craft have moreover enlarged 
the scale of their works and continue to do so. In this 
way they lift their craft out of the classical artefact-
based tradition it had been associated with. Yet not 
only expanded dimensions can extract new idioms 
from a material. There are works in the exhibition 
that gain their power of expression from the artist’s 
concentration on minute and myopic formats. 

Others revert back to a kind of “primary” point of de-
parture as the basis for their work. Especially in the 
field of ceramics we see a broader interest in nature 
and natural phenomena. The artists are fascinated by 
geological processes such as collapses and fusions, 
and bring the phenomena they experience out there 
into their art, together with materials such as slate and 
earth. In this way, ceramics, which for a long time has 
kept a certain distance from the clay it issues from, 
is once again associated with its origins in earth and 
time. This does not mean that art has turned its back 
on the present. In these works tradition speaks with a 
particularly strong contemporary actuality.

Multiple glimpses
The aim of the Annual Craft Exhibition is to demon-
strate the strength and diversity of Norwegian craft 
here and now. This does not necessarily mean that 
the exhibition highlights trends, but it does provide us 
with mulitiple glimpses into what is happening in the 
field, whether or not the works represent narrow or 
popular practices in contemporary craft. The above-
mentioned range of materials and sizes that charac-
terise the exhibition is interesting to see, and it is ex-
citing to observe the works interact with each other, 
as when a little gold pin and an enormous sculpture 
in wood mirror each other through the movements 
they delineate in the room, as though they traverse the 
same sinuous line.

The jury is also pleased to note that this year we can 
show a wide range of works in glass, which we don’t 

normally see in the Annual Craft Exhibition. Included 
here are figurative, abstract and performance shapes, 
resulting from glass blowing and sanding, fusing, hot 
sculpting and cold working, in new and recycled glass. 
One of the works uses glass to offer the public a new 
experience of the breath: We are invited to physically 
hold glass objects that represent the imprint of the ex-
halation that has formed them, as well as the “coun-
ter-breath” of the surroundings that have formed the 
glass from the outside.

Preservation and movement
It will be exciting to see if the public will dare to en-
gage with the interactive work. Will visitors embrace 
it enthusiastically? Psychological expectations and 
personal boundaries will play a role here. How one 
was brought up to behave in public, and especially in 
an exhibition at a renowned museum, will be put to 
the test. And what happens when the unwritten con-
tract with the public is annulled for one work but not 
for the others? While one of the museum’s most im-
portant social obligations is to preserve works for 
posterity, the way a work is created and experienced 
outside the museum is continuously changing. There 
is an interesting tension worth exploring here, espe-
cially when it comes to material-based art. 
 
Tough choices
The works that were submitted for evaluation have 
provided a strong basis for the exhibition, and pre-
sented the jury with a tough selection process. For the 
first round of judging, more than 1200 works were 
submitted by 459 applicants, which is a new record. 
Fifty-seven works by 42 artists or artist groups are in-
cluded in the final exhibition.  

It is wonderful to see that the exhibition continues 
to attract accomplished first-time applicants as well 
as veterans in the field. We also notice that even well 
established artists make their debut in the exhibition. 
The works that made it to the second round of judg-
ing have aroused the jury’s enthusiasm and led to a 
number of stimulating discussions associated with the 
individual works and the medium they represent.

In conclusion, a warm thanks to all the applicants and 
welcome to the exhibition!
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NK’s Debutant Prize

NK’s Debutant Prize goes to an artists who has not 
previously participated in the Annual Craft Exhibiti-
on, for the debutant work in the exhibition which the 
jury believes is the most accomplished when it comes 
to artistic quality and present-day actuality. The win-
ner is chosen by NK’s exhibition jury and will be anno-
unced at the exhibition opening.

Previous winners of NK’s Debutant Prize

Helle Høeg-Voldstad, ceramics
Ahmed Umar, mixed materials

2018
2017

This year’s winner

Veslemøy Lilleengen*

Heimstavn (2019)
Hikaru Dorodango, soil, clay and straw
Variable size
Approx. 5,2 kg

Veslemøy Lilleengen (b. 1975) has an MFA from 
Trondheim Academy of Fine Art (2018). In her own 
words, she explains: I work on a theme or material 
over a long time, often years, until it loosens its grip 
and we have finished with each other. It's like getting 
an earworm. It insists on being heard and processed. 
I gather information and material in an open process 
involving everyone around me, both people I know, 
and strangers.

Lately, I have been thinking a lot about soil. I come 
from a long line of farmers. I know how to stand in 
a newly ploughed field, I've always known where I 
belong. But in recent years, I sometimes catch myself 
waking up at night, afraid I might not remember how 
to plough. That, after having lived more than half my 
life in the city, I have forgotten what it feels like to 
work the soil with my hands. "Heimstavn" consists 
of 52 Hikaru Dorodango spheres of soil. The soil is 
sourced from different areas of our family farm, land 
that my father has worked on for 40 years, and my 
grandfather before him.
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The jury's statement

The winner of this year's Debutant Prize has created an artwork that reminds us, in an intimate and beautiful 
way, about some important paradoxes in contemporary society. Through a meditative and time-consuming 
treatment of one of the most basic and overlooked materials that surround us, the artist reminds us to value 
vital things we often take for granted.

The material in this artistic process is soil. With extreme care and patience, the soil is shaped into brilliant, 
glossy spheres and then brought into the exhibition setting as refined and elevated objects. This strategy sug-
gests that soil might be valued higher than gold. For, whereas gold gives us beautiful, shiny objects, it cannot 
nourish our bodies. Whoever has a piece of fertile land has got the potential for food, while nothing will grow 
out of gold. 

The artist has shaped 52 spheres of soil from her own home farm. The number 52 is indicative of the number of 
weeks in a year and the agricultural cycle. Today, agriculture is often taken for granted by society at large, as 
something perpetual, even if we do not involve ourselves with it. Herein lies a paradox. In the big cities we are 
increasingly concerned with what we eat. Produce should be locally sourced and organic. The Green Party is 
gaining ever-increasing support in the larger cities, but we who vote for them are often precisely those people 
who have moved out of rural Norway, choosing not to commit to the land that generations have tilled before 
us. Being able to choose whether or not to take over your family farm is a relatively new phenomenon in Scan-
dinavia, and most of us opt out or flee from the question. But if nobody works our farms, sustenance will be 
gone too.

It is also interesting to note that these soil spheres have a life and fragility that is not to be found in gold. They 
absorb and release moisture from the air and can thus be destroyed by plastic wrapping. This serves as a con-
densed example of how life on Earth is challenged by synthetic and "dead" materials.

The craftsmanship of this artwork reflects the careful action of taking both our legacy and our possibilities into 
our own hands, about the time-consuming and physical work that literally involves putting our hands in the 
earth in order to shape it. Or, figuratively speaking, "to stick your finger in the ground" - an expression used 
about being realistically committed to the world that we live in, both its heritage and current state. This art-
work connects with the ancient, while remaining completely contemporary. The technique used to polish the 
soil spheres is Japanese and is called Hikuro Dorodango. And this artwork is not only relevant to Norwegian 
traditions and conditions. It is universal, and at the same time intimately personal.

View «Heimstavn» on page 10.
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Finn Erik Alsos’ Commemorative Prize

Finn Erik Alsos’ Commemorative Prize goes to the 
artist behind a work in the Annual Craft Exhibition 
that exemplifies a particularly innovative work and 
one that demonstrates a strong development in the 
quality of the participant’s oeuvre and/or in the field 
at large. The winner is chosen by NK’s exhibition jury 
and will be announced at the exhibition opening.

Previous winner of Finn Erik Alsos’ 
Commemorative Prize

Sidsel Hanum, ceramics 2018

This year’s winner

Vidar Koksvik

Cloud I (2019)
Blown and free-formed transparent and opaque white 
glass 
130 x 90 cm
Approx. 20 kg

Vidar Koksvik (b. 1969) is a glass artist educated at the 
National School of Glass in Orrefors and The Surrey 
Institute of Art and Design. He also has an MA in cu-
ratorial practice from the University of Bergen. Ever 
since he established himself as an artist in 1998, he has 
been keen to explore the many possibilities of glass, 
expanding the artistic and technical repertoire of this 
material and practicing his craft in various arenas. He 
has had several solo exhibitions and has participated 
in numerous juried and curated group exhibitions in 
Norway. In recent years he has received increased at-
tention from Sweden, Denmark, the United Kingdom 
and the United States, with both exhibitions and sales. 
He also works as a curator, and is committed to the 
furthering, renewal and dissemination of glass art, 
which hitherto has had meagre educational opportu-
nities in Norway.
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The jury's statement

The winner of Finn Erik Alsos' Commemorative Prize 2019 presents a work that marks a subtle, yet effec-
tive transition in the artist’s career. Its artistic style has been developed over time, and we have seen it evolve 
through the artist’s recent exhibitions. There the artworks often had strong and varied colours, or colour was 
being used symbolically, referring for example to flesh. Now, this project has taken a step in a different direc-
tion that moves away from the contrasting use of colour.

The artwork is composed of elements in opal white and translucent glass. The various degrees of transparency 
interact with the reflections of light and give the impression of a sunrise over snow on a late winter’s day. When 
colour is removed, the spectator is given access to a more focused understanding of the properties of glass as 
material. Here, subtle nuances are giving the artwork it’s strength.

Glass has and has had a very small professional community in Norway and differ from most other craft prac-
tices in that there is no higher education in this discipline in Norway. When the artist behind this year's winning 
piece arrived on the Norwegian art scene with Venetian-inspired glass in the late 90's, it stood out as a foreign 
expression that attracted attention. This expression has subsequently been honed and developed by the artist 
with great virtuosity. Under challenging conditions, the prize winner has become a pioneering figure within 
the Norwegian glass field.

The winning artwork turns out to be a chandelier, reminiscent of the sumptuous traditional work being made 
on Murano in Venice since olden times. Simultaneously, its expression seems miles away from Murano glass. 
None of the individual shapes of the piece take you to Venice. You cannot pair Venetian glamor with Scandi-
navian minimalism – it’s a contradiction, it simply cannot be done. And here this artist has gone and done it 
anyway!

The drop-like shapes are almost approaching a form of pop art or cartoon aesthetics. Here we see cheekiness, 
a free playfulness, which completely breaks out of the traditionally bound stylistic language of the chandelier. 
To create a Venetian chandelier requires great technical skill. The artist masters the technique completely but 
takes it to a new level by making use of the freedom that can only be acquired through skill. It is in this way the 
artwork can demonstrate such a fine balance between loose associations and great polarities.

It is brave and actually a little strange and daring, for a contemporary artist to stay in the genre of the chandelier 
and cultivate it for years. In fact, this is one of the few works in this year's Annual Exhibition that has a utility 
function. The function merges nicely with the whole. The composition is perfect, in form, colour and function.

View «Cloud I» on page 14.



The Craft Prize from The Relief Fund for Visual Artists (BKH)

The Craft Prize is presented to the artist behind the most striking work at the Norwegian Association for Arts 
and Craft’s Annual Craft Exhibition. The winner is awarded NOK 150,000. and offered to hold an exhibition 
at RAM Galleri in Oslo in autumn/winter of the following year. This year’s winner will be announced at the 
exhibition opening. 

Prize jury 2019

Kiyoshi Yamamoto
representative from the Annual Craft Exhibition jury

Kari Aasen
ceramist

Charlotte Bik Bandlien
representative of the Norwegian Critics' Association

Previous winners of The Craft Prize 

Tulla Elieson, ceramics
Irene Nordli, ceramics
Sofie Nørsteng, ceramics 
Stian Korntved Ruud, wood 
Margrethe Loe Elde, textile
Pia Antonsen Rognes, textile
Torbjørn Kvasbø, ceramics 
Kari Dyrdal, textile
Sidsel Hanum, ceramics 
Tanja Sæter, glass 
Nanna Melland, metal
Helene Kortner, ceramics 
Franz Schmidt, textile
Ingen utstilling/prisutdeling 
Fanny Sophie Gjestland, metal
Jørgen Moe, ceramics 
Alexander Grüner, textile
No exhibiton
May Bente Aronsen, textile
Elisabeth von Krogh, ceramics 
Trine Mauritz Eriksen, textile
Eirik Gjedrem, ceramics 
Beth Wyller, ceramics 
Sigurd Bronger, metal
Gro Jessen, textile
Tove Lise Røkke Olsen, ceramics 
Åse Ljones, textile
No exhibiton
Hanne Heuch, ceramics 
Liv Blåvarp, wood
Leif Stangebye-Nielsen, metal
Anna Sophie Rodin, textile
Lillian Dahle, wood

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010 
2009
2008 
2007
2006 
2005
2004 
2003
2002 
2001
2000 
1999
1998
1997
1996
1995
1994 
1993 
1992 
1991
1990 
1989 
1988
1987 
1986 



The jury's statement

The winners of The Craft Prize from The Relief Fund 
for Visual Artists (BKH) 2019 present us with a con-
densed work of art that in a potent and poetic way 
thematises our fragile living conditions. The work 
consists of a series of imprints of breath in the form 
of blown glass objects that the audience is encouraged 
to interact with. The objects are created by breathing 
into a mass of hot glass, whereupon the material re-
sponds with its own "counter-breathing" in the form of 
sunken traces in the cooled glass. The resulting shape 
is reminiscent of deformed transparent lungs.

The timeliness of the work can hardly be exaggerated. 
The Amazon is burning, the world's lungs are threat-
ened, and man-made climate change has brought us 
into the Anthropocene - a proposed geological epoch 
characterized by human impact on the environment. 
In this artwork, our time’s friction between nature and 
culture is expressed eloquently through the material-
ity of glass. Sand reshaped by fire and by the breath 
of the artist, connects such immense and dizzying 
perspectives to the intimate and bodily.

The artwork relates to the performative turn in con-
temporary art, by inviting the audience to further de-
velop the work physically. Moreover, exhibiting glass 
molds on a concrete table is surprisingly risk-taking 
and invites more than mere traces of use when these 
fragile objects are to be handled by visitors. This ap-
proach can be interpreted pedagogically, even activis-
tically; the forms become irresistible "talking pieces" 
that help us grasp the unimaginable.
 
That this year's prize goes to a duo also points to a 
shift towards more collective artistic processes. The 
artwork also includes a collaborative audience, which 
gives it an unknown number of collaborators. The 
project moves into an interesting dialectical relation-
ship with the winners of both this year's Commemo-
rative Prize and this year's Debutant Prize and accen-
tuates the significance of the Annual Exhibition by 
showing the relevance of the craft at the crossroads 
between tradition and contemporary impulses.

This year’s winner

Frantzsen&Mjanger

Holde pust (2019)
Blown glass, concrete, metal, paint and a co-creating 
audience
3 x 0,6 x 1 m
ca. 55 kg

Frantzsen&Mjanger consists of Maria Almås Frantzsen 
(b. 1977), artist with an MFA with specialization in 
glass from Edinburgh College of Art, and Ruth Hol 
Mjanger (b. 1977), senior lecturer in drama from NLA 
University College. Together they work on a series of 
projects that all revolve around breath. In 2017, they 
built a mobile glass workshop in collaboration with 
S12 Gallery and Workshop in Bergen and debuted 
with the outdoor project "Avtrykk av pust” (Imprints of 
Breath) during the Annual Exhibition 2017 in Trond-
heim.

The artists say about their collaboration: We saw 
each other for the first time in Edinburgh in the fall 
of 2016, and before New Year we had formed an art-
ist duo, Frantzsen&Mjanger. It's rare to find some-
one who immediately understands one's artistic lan-
guage and wants to take the same direction towards 
the unknown. This happened when we met. We have 
different backgrounds, but we have a common goal 
of exploring interconnections between shape, glass 
blowing and performative actions in space. Our prac-
tice relates to wonder and universality through the use 
of simple forms of expression. We challenge the tradi-
tional approaches to glass as a material, in the meet-
ing between crafts and performance art. Our artistic 
research is characterized by trust, logistics, intuition, 
zones of flow and finally the courage to remove any-
thing superfluous. Our collaboration is a community, 
not just between the two of us, but also between the 
many who contribute to our projects, both profession-
als and the general public. Through collaboration we 
want to give the audience an opportunity to experience 
art from the inside.

View «Holde pust» on page 18. 
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Andrea Scholze 

Concrete 14 (2018)
Modellert keramikk
28 x 20 x 4 cm
ca. 3 kg

Når man starter å bygge en stor skulptur i leire bygger man ofte et indre skjelett av støttevegger. Her har den 
indre strukturen fått utvikle seg til et eget verk. Leirevalget henter inspirasjon fra brutalistisk arkitektur med 
sin monumentale og råe kraft.

When you begin working on a large sculpture in clay, it is customary to construct an internal armature as a sup-
port structure. Here the inner structure has been allowed to develop into an artwork in itself. The choice of clay 
was inspired by brutalist architecture with its monumental, raw vitality.
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Anne Léger 

#gift #gift #gift (2019)
Tre, brent tre, messing, emalje, stål, gullring, emaljert kobber og oksidert kobber 
7,5 x 5,5 x 3,8 + 7,5 x 4 x 3 cm
124 g 

#gift: Stoff som i små mengder forårsaker skade eller død på levende organismer. Ingen stoffer er absolutte 
gifter, det vil si giftige uansett hvor liten dosen er. 
#gift: Å inngå ekteskap kalles å gifte seg.
#gift: Engelsk ord for gave, presang.

#gift ('poison' in English): Substance which in small doses causes injury or death in living organisms. No sub-
stance is abolutely poisonous, that is to say, poisonous regardless of how small the dose is. 
#gift: To get married is called 'å gifte seg' in Norwegian. 
#gift: The English word for a present.
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Astrid Sleire 

I fremstillingen av skulpturene har jeg ikke en ferdig form i sikte, men bygger de ulike delene sammen etter at 
leiren er brent. Formene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser i forandring, hvor ting stadig 
er under utvikling. 

When creating my sculptures I do not have a finished form in mind, but assemble the various parts together af-
ter the clay has been fired. The forms can be seen as fragments that refer to surroundings in flux, where things 
are continuously developing.
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Under konstruksjon. G (2019)
Modellert leire, glasert og brent
37,5 x 45 x 125 cm
1,3 kg (hele samlingen)

Under konstruksjon. R (2019)
Modellert leire, glasert og brent
27,5 x 45 x 125 cm
1,3 kg (hele samlingen)
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Camilla Luihn
 
Places I’ve Been, Things I’ve Seen (2019)
Utsaget og oksidert gjenbrukt zink og 925 sølv
Variabel størrelse 

En serie tegninger i metall, som sidene i en skisseblokk der øyeblikk og glimt av tanker er samlet over tid. 
Innholdet i installasjonen endres fra sted til sted og viser til en assosiasjonsrekke, lik det man samler på reise 
eller gjennom livet.

A series of drawings in metal, like the pages in a sketchbook, where moments and glimpses of ideas are col-
lected over time. The meaning of the installation changes from place to place and points to a sequence of as-
sociations, like those one collects while travelling or throughout life.
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Cathrine Maske 

Blå 2 (2018)
Støpt, blåst, slipt, polert og sandblåst glass
24 x 8 x 12 cm
2 kg

Verket er del av et «transformasjonsprosjekt» der jeg bruker glass jeg har laget tidligere. Jeg knuser glasset, 
setter det sammen på nytt og smelter det i en glassovn. Metoden er en slags styrt tilfeldighet. De flate emnene 
slipes og poleres, varmes opp, formes til en kule og blåses til et tredimensjonalt objekt. 

The work is part of a «transformation project» in which I use glass that I have created before. I break the glass, 
assemble it together again and melt it in a kiln.  The method is a kind of controlled randomness. The flat pieces 
are ground and polished, heated and shaped into a sphere, and then blown into a three-dimensional object.
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Cato Løland* 

Sølvrygg (2019)
Klippet syntetisk tekstil
46 x 139 cm
< 50 g

Verket er i syntetisk tekstil, et forførende materiale som gjerne knyttes til lav status på grunn av sine kvalite-
ter og produksjonsmetoder. At tekstilen kuttes og klippes i, er i seg selv en reduserende handling, men den er 
vesentlig for verkets eksistens. 

The work is in a synthetic textile, an alluring material that is often associated with low status due to its qualities 
and production methods. The fact that the textile is cut and clipped is in itself a reductive act, but it is essential 
for the existence of the work.
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Eirik Gjedrem 
 
Syklus (2019)
Modellert steingods, glasur
Innlånt fra Sørlandets Kunstmuseum
65 x 162 x 165 
ca. 250 kg

Som form er ringen spennende å utforske. Ringen som symbol omfatter begreper som evighet, styrke og om-
slutning. Den refererer til naturens kretsløp og kosmiske baner. Ringen er til stadighet et tilbakevendende tema 
i mine keramiske arbeider.

As a form the ring is fascinating to explore. The ring as a symbol encompasses concepts such as eternity, 
strength and enclosure. It refers to the cycle of nature and cosmic orbits. The ring is an ever recurring theme in 
my ceramic works.
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Eirin Bjørsland Hansen

Valkyrje (2018)
Blåst, sandblåst og børstepolert glass 
36 x 18 x 18 cm
3,5 kg

Valkyrje. Å kjenne sin styrke og sårbarhet. Sinne, sjalusi, tristhet, redsel og glede. Den spenner muskler for å 
hindre at følelser aktiveres, og i et spor av bevegelse står den der naken, varm og i kontroll.

Valkyrie. To feel one's strength and vulnerability. Anger, jealousy, sadness, fear and joy. It flexes its muscles in 
order to suppress feelings, and in an intimation of movement it stands there naked, warm and in control.
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Elin Hedberg 

Jeg tar det i morgen (2019)
Korpusteknikker i sølv
44 x 50 x 35 cm
5 kg

Jeg jobber med flere objekter parallelt. Etter å ha drevet opp grunnformen, tar jeg en pause – nå har de fortsatt 
mange muligheter og potensial. Det er ofte nå jeg tenker «Jeg tar det i morgen». I morgen kan iblant være etter 
noen måneder, de må vente pent til deres tid er kommet.

I work with several objects parallel to each other. After having worked up the basic form, I take a break – they 
now have many possibilities and potentials. It is often at this point I think, «I'll do it tomorrow». Tomorrow can 
sometimes mean in a few months, they have to wait patiently until their time has come.
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Ellen Grieg 

Dans 2 (2018, t.h.)
Egen teknikk i polyamid
195–210 cm
6 kg

Dans 3 (2018, t.v.)
Egen teknikk i polyamid
210 cm
3 kg

Tykke farvede tau som henger fritt i rommet, definerer mitt uttrykk, som over tid har utviklet seg til å bli en 
serie verk kalt «Transformasjoner». Mønstre, farver og strukturer fremhever materialiteten og skaper en umid-
delbar, fysisk-visuell opplevelse av verket. 

Thick coloured rope hanging freely in the room defines my idiom, which over time has developed into a series 
of works: «Transformations». Patterns, colours and structures accentuate the materiality, and create an imme-
diate, visceral-visual experience of the work.
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Elna Hagemann*

Jeg har jobbet med kroppen som performativt objekt i iscenesatt fotografi. Arbeidene føyer seg inn i en praksis 
som søker å nærme seg kunsthistorien med både absurditet og alvor. Fotoene hentyder til fastlåste situasjoner 
som kvinnen strever med å komme seg fri fra. 

I have worked with the body as a perfomative object in staged photography. The works form part of a practice 
that seeks to approach art history with both absurdity and gravity. The photos allude to deadlocked situations, 
which woman struggles to free herself from.

Still Life With Bottle (A study of the light, colours and shapes 
in Morandi´s paintings, while acting as a Bottle) I (2018)
Innlånt fra KODEs samling
Giclée print on cotton rag, 310 g paper
90 x 120 cm



53

Still Life With Bottle (A study of the light, colours and shapes 
in Morandi´s paintings, while acting as a Bottle) II (2018)
Innlånt fra KODEs samling
Giclée print on cotton rag, 310 g paper
90 x 120 cm
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Erlend Leirdal 

Om det å stå og gå (2018)
Sammenføyd fasongvokst fururotkrok
200 x 100 x 100 cm
ca. 60 kg

Størrelsen henviser til menneskekroppen og bygningsstrukturer, men peker også på romlig bevegelighet og 
kan være i slekt med ballett. Verket er forsøkt holdt i en umiddelbar form, der finish og håndverk er underord-
net. Det er som det er akkurat nå.

The size refers to the human body and building structures, but also points to spatial movement and can be com-
pared to ballet. The aim has been to maintain a spontaneous form, where the finish and handicraft elements are 
subordinate. It appears just as it is right now.
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Frantzsen&Mjanger 
Maria Almås Frantzsen og Ruth Hol Mjanger 

Holde pust (2019)
Blåst glass, betong, metall, maling og samskapende publikum
3 x 0,6 x 1 m
ca. 55 kg

Alle puster. Hva er pustens form? Her får publikum anledning til å utvikle verket gjennom å holde og berøre 
glassformer og slik etterlate spor i glassets overflate. Glassformene – avtrykk av pust – er skapt ved å puste inn 
i et anfang av varmt glass. Materialet responderer med en egen «utpust» som vises som innsunkne spor i det 
avkjølte glasset.

Everyone breathes. What shape does the breath take? Here the public will have the opportunity to develop the 
work by holding and touching the glass shapes, thereby leaving traces in the surface of the glass. The glass 
shapes – imprints of breath – are created by blowing into a mass of warm glass. The material responds with its 
own «exhalation», which is visible as sunken hollows in the cooled glass.
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Hanna Roloff*

Så länge det varar (2018)
Silke farget med krapp og indigo, tekstilprint, fotografi
90 x 70 x 3 cm
2 kg

Det är sällan jag köper snittblommor hem. Det är fint – det är inte det. Men jag kan bli så tveksam, liksom 
förvirrad av deras härkomst. Och när de då av någon anledning står där i vasen på bordet, ser jag lika mycket 
på hur fina de är, som efter tecken på om de har börjat vissna. Då hamnar de oftare för tidigt, än för sent i sop-
påsen under diskhon. 

I rarely buy cut flowers. It's fine – it’s not that. But I can become so unsure, even perplexed about where they 
came from. And while they are standing there on the table, for some reason I look as much at how lovely they 
are, as for signs of whether they have begun to wither. Then then often end up sooner, rather than later in the 
trash bin under the sink.
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Heidi Bjørgan 

Pink 1734 – Heidi Bjørgan Feat. Linda Sormin (2019)
Støpt og ekstrudert leirgods og steingods, pels
22 x 20 x 60 cm
3 kg

Jeg gjenbruker deler av Linda Sormins installasjoner. Delene er re-glasert, slik at objektene får et helhetlig, 
koloristisk preg. Kontrastene mellom mitt og hennes formspråk er fremdeles tydelig.

I reuse parts of Linda Sormin’s installations. The parts are re-glazed, so that the objects gain a unified, colour-
istic character. The contrasts between our idioms remain apparent.
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Helen Birgitte Hausland* 

Haven’t We Met Before? (2019)
Håndmodellert glasert stengods, lastestropp og stålkrok
50 x 49 x 7 + 53 x 22 x 7 cm
7 + 4 kg

Jeg bygger keramiske komposisjoner ved å sette én tommelbit leire inntil en annen gjentatte ganger. Min inspi-
rasjon og mitt kraftfelt har jeg funnet i repetisjonen. Den tar meg til et perspektiv der jeg ikke lenger bestem-
mer, men oppdager. 

I build ceramic compositions by attaching one finger-full of clay onto another, over and over again. I have 
found my inspiration and my driving force in the repetitive act. It brings me to a perspective where I no longer 
decide, but discover.



63



64

Ida Carolyn Helland-Hansen

Enersky (2019)
Linoleum, delvis utskåret og montert på mdf
106 x 189 cm
ca. 8 kg

Nylig utformet jeg et gulv på Haukeland sykehus i skole- og barnehageavdelingen. Jeg fikk interesse for gulv-
belegg og eksperimenterte videre, nå med linoleum – et naturprodukt med utallige farger og mønstre. Nye 
muligheter åpnet seg ved å skjære og male i flaten. Det gav energi som ble en enersky!

I recently designed a floor at Haukeland Hospital in the school and children’s ward. I became interested in flo-
oring and experimented further, now with linoleum – a natural product with innumerable colours and patterns.
New opportunities arose when I began to cut and paint the surface. It created energy which turned into an ener-
sky (energy cloud)! 
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Ingibjörg Gu∂mundsdóttir* 

Circle (2018)
Constructed and high fired Norwegian shale
28 x 6,5 cm
ca. 0,5 kg

In Norway I found shale (leirskifer). Matter that once was a rock, eroded over time to become clay, and again 
returned to stone. Applying a similar force as those appearing in a volcanic process, I high fired the stones in 
the ceramic kiln. The process transformed the ancient fragments of Norwegian land, one more time.
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Jessie Blackmer* 

Crushed (2019)
Flameworked and kilnformed glass
22 x 23 x 7 cm,
2,5 kg

This work is an exploration of vulnerability, endearment, and repulsion. I use glass because it connotes fragi-
lity. By using translucent layers of color, I allow some light to penetrate the surface and bring more life. 
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Kadri Allekand* 

Cats can be cute and dangerous at the same time. This is my attempt to find out what type of construction they 
have inside. 
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Inside a Cat I (2016)
Crochet in mixed wool yarn
12 x 40 x 50 cm
150 g
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Inside a Cat II (2017)
Crochet in mixed wool yarn
12 x 40 x 40 cm
150 g
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Inside a Cat III (2018)
Crochet in mixed wool yarn
50 x 40 x 30 cm
150 g
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Kari Hjertholm 

Transparent fall (2019)
Sytråd tuftet som løkker over insektnetting
365 cm x 430 cm
7 kg

Voldsomme nedbørsmengder fører til store ras på Vestlandet, i form av jord og steinras.
Jeg har brukt et lite, håndholdt verktøy der en sytråd, sting for sting, er ført som løkker ned i bunnmaterialet. 
Trådene fanger lyset og gir variasjoner når man flytter seg i rommet. Slik fanges oppmerksomheten.

Enormous amounts of precipitation lead to massive soil and rock landslides in Western Norway.
I have used a little, hand-held tool which, stitch by stitch, attaches sewing thread in loops to the support material.
The threads capture the light and vary in appearance as one moves about the room. This is the way attention 
is caught.
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Kirsten Vikingstad Storesund* 

Regalia (2019)
Massivt formet varmt glass, slipt og syrevasket
14,5 x 14,5 x 32 + 12,5 x 12,5 x 24 cm
10,4 + 4,7 kg

Regalia er betegnelsen på kongelige juveler som symboliserer makt og udødelighet og gjemmer den kongelige 
tradisjonens udefinerbare mystikk. I den systematiske slipingen finnes det ikke en start eller slutt på dekoren. 
Repetisjonen av mønsteret blir likt en diamant, et symbol på menneskehetens lengsel etter evig ungdom og 
evig liv. 

Regalia is the term for the emblems worn by royalty, which symbolise power and immortality and conceal the 
indefinable mystique of royal tradition. In the systematic cutting of the objects there is no beginning or end to 
the decor. The repetition of the pattern is like a diamond, a symbol of humanity’s yearning for eternal youth 
and eternal life.
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Kjersti Johannessen 

På Tranøy i fjor sommer ble jeg fortapt i midnattssolen. Det var helt lyst om natten, og når solen gikk ned og 
opp igjen på noen få minutter var det hele magisk. Energinivået ble skrudd helt opp, og det var umulig å få sove.

At Tranøy last summer I became entranced by the midnight sun. It was completely light out all night, and when 
the sun went down and rose again in the course of a few minutes, it was magical. The energy produced by the 
experience was such, that it was impossible to sleep.

Sunset (2018)
Fasettslipt og høypolert blåst glass
21 x 32 x 21 cm
4 kg
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Sunrise (2018)
Fasettslipt og høypolert blåst glass
27 x 40 x 28 cm
3 kg
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Kristin Lindberg 

Blå Drøm (2018)
Broderi. Silke, viskose, bomull og glassperler
220 x 235 cm
ca. 5 kg

«Blå Drøm» er et drømmesyn inn i universets uendelighet. Broderiet har mer enn hundre tusen små piksler med 
variasjoner i sting, tråd og glassperler. Gjennom nålen og sinnets øye oppstår et mykt og endeløst blått mørke. 

«Blå Drøm» (Blue Dream) is a dream vision into the infinity of the universe. The embroidery has more than a 
hundred thousand small pixels with variations in stitches, thread and glass beads. Through the needle and the 
eye's vision a soft, endless blue darkness appears. 
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Margrethe Loe Elde

Avklipp (2018)
Tekstilt avfall
115 x 80 x 85 cm
42 kg

Jeg har vært opptatt av det som blir til i randsonene av vår oppmerksomhet, det som oppstår som følge av andre 
hendelser og handlinger, som unndrar seg regi og kritiske blikk. Som det som ligger igjen når noen flytter ut, 
baksiden av et broderi, avklippet etter et utklipp. 

I have been interested in what is created at the periphery of our attention, what arises as a result of other events 
and actions that evade directing or a critical gaze. Like the things that remain when someone has moved, the 
reverse side of embroidery, or the pieces left after clipping.
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Millie Behrens 

Jeg fascineres av tanker om vekst, deformasjon og skade og tenker på dette som et bakteppe for serien. Brosjene 
er små komposisjoner som består av stiliserte kvister som støttes opp eller spjelkes med former i sølv og gull. 

I am fascinated by the thought of growth, deformation and damage, and think of this as a backdrop for the 
series. The brooches are small compositions that consist of stylised twigs that are supported by or have splints 
made of shapes in silver and gold.
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Reparasjoner III (2019)
Brosje i palisander, sølv og gull
8 x 0,9 x 4 cm
15 g

Reparasjoner IV (2019)
Brosje i palisander og oksidert sølv
6 x 5 x 1 cm
15 g
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Nina Malterud 

En spisebrikke var utgangspunktet, så endte den på veggen som bilde, fremkalt av glasur lag på lag på lag.

It began as a table mat, then it ended up on the wall as a picture, produced out of layer upon layer upon layer 
of glaze.

Brikke 1 (2017)
Leirgods, glasur
1 x 25 x 18 cm
0,7 kg

Brikke 2 (2019)
Leirgods, glasur
1 x 25 x 18 cm
0,7 kg
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Brikke 3 (2019)
Leirgods, glasur
1 x 25 x 18 cm
0,7 kg

Brikke 4 (2019)
Leirgods, glasur
1 x 25 x 18 cm
0,7 kg
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Olaf Tønnesland Hodne* 

Svært vindu (2018)
Ukuttet syntetisk kvartskrystall, stål og messing
21 x 4,5 x 9 cm
1,28 kg

Mine arbeider har en tendens til å gå rundt temaer som beskyttelse, territorier og åpenhet. Jeg bruker minera-
lets og krystallens fargespråk som om det var et heraldisk skjold. 

My works have a tendency to revolve around themes such as protectiveness, territories and openness. I use the 
colour idiom of minerals and crystals as though it were a heraldic shield.
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Pål Vigeland

EN-OG-EN (2019)
Patinert kobber
66 x 52 cm,
7 kg

Verket er inspirert av naturens mangfoldige former og består av cirka 500 elementer i kobber. Alle er numme-
rerte og individuelt bearbeidet til fire-, fem-, seks- og syvkanter som er tilpasset hverandre i en organisk form. 
Kobberet er patinert, og bladgull er benyttet i skjøtene.

The work was inspired by nature’s myriad shapes and consists of approximately 500 elements in copper. All are 
numbered and individually processed into four, five, six and seven-sided shapes that are adapted to each other 
to create an organic form. The copper has a patina and gold leaf is used in the seams.
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Reinhold Ziegler 

Bruken av verktøy og evnen til symbolisering er to av menneskehetens mest karakteristiske trekk. Alle redska-
pene kan tas ut av smykkeobjektet og brukes. Således er begge funksjonene ivaretatt.

The use of tools and the ability to symbolise are two of humankind’s most characteristic features. All of the 
tools can be removed from the jewellery object and used. In this way both functions are preserved.
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Assembled Stone Age Utensil (2018)
Steinalderredskap, sølv og skinn
10 x 5,5 x 1,5 cm
90 g

Assembled Stone Age Paraphernalia (2018)
Steinalderredskap, sølv og skinn
9,5 x 9,5 x 2 cm
100 g

Assisted Stone Age Banging Tool (2018)
Steinalderredskap, tre, sølv og skinn
17 x 9,5 x 2,5 cm
130 g
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Ruth Moen*

Søyle (2019)
Rå beige leire og naturtau
Anslagsvis 450 x 50 x 50 cm
ca. 200 kg

«Søyle» er rå beige leire klemt rundt naturtau med hendene, høyre venstre høyre venstre repeterende i en enkel 
rytme langs tauet. Leiren tørker ubeskyttet og sprekker opp. 

«Søyle» (Pillar) is made of raw beige clay pressed around a rope in natural fibre with the hands: right left right 
left repeatedly in a simple rythm along the length of the rope. The unprotected clay dries and cracks.
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Signe Halle 

Blå stripe (2019)
Shibori på silke, tråd og stivelse
50 x 180 x 15 cm
ca. 200 g

Mine verk har en repeterende oppbygging i et rutenett, hvor innfarging i flere farger fremhever form og orna-
ment. I «Blå Stripe» har jeg brukt nål og tråd i et system i rutenettet og bygget opp et organisk og skulpturelt 
uttrykk i flaten.

My works have a repetitive accumulation in a grid, where dyeing in various colours accentuates the form and 
the ornamental aspect. In «Blå Stripe» (Blue Stripe) I have used needle and thread in a system in the grid and 
built up an organic and sculptural expression in the surface.
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Sigurd Bronger 

Skisse i gull (2018)
18 karat hvitt og gult gull, stål og emaljelakk
5,5 x 2,5 cm
12 g

Konstruksjon i gullmateriale

Construction in gold material
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Siri Berqvam* 

Fungus (2019)
Håndsøm på polyesterjersey
Variabel størrelse 

«Fungus» ble unnfanget hos min bror på den andre siden av jorden. Der fikk den vokse og gro mellom hendene 
mine. Arbeidet er noe å dvele ved, totalt absurd og samtidig meningsfullt i en verden som går av hengslene. Det 
klamrer seg fast i veggen og griper om seg.

«Fungus» was conceived at my brother’s home on the other side of the globe. There it was allowed to grow and 
multiply in my hands. The work is something to linger over; totally absurd and at the same time meaningful in 
a world that is going amok. It clings to the wall and spreads.
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Solveig Aalberg 

På avstand ser vevnadene ukompliserte ut, men på nært hold fremstår de som svært sammensatte. Gjentagelse 
og forflytning leder til en rytme som repeteres og samtidig endres, nesten umerkelig eller mye. Hver miniatyr 
kan leses som et kart over dagene vi lever.  

At a distance the weaves look uncomplicated, but at close range they appear enormously complex. Duplication 
and displacement lead to a rhythm that is repeated and at the same time changes – almost imperceptibly or a 
lot. Each miniature can be interpreted as a map of the days that we live.

Continuum #023 (2018)
Lin og bomull, vev og sting
20,5 x 4 x 23,5 cm
80 g 
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Continuum #026 (2018)
Lin og bomull, vev og sting
20,2 x 4 x 23,5 cm
80 g 



Continuum #027 (2018)
Lin, bomull og polyester, vev
19,5 x 4 x 23,6 cm
80 g



Continuum #029 (2018)
Lin, bomull og polyester, vev og sting
19,5 x 4 x 23,6 cm
80 g
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Thomas Iversen 
 
Power Pencils (2019)
Grafitt, leire, voks, tre og lim
ca. 180 x 180 cm
ca. 9 kg

«Power pencils» springer ut fra et prosjekt der jeg laget en blyant av naturmaterialer, helt fra bunnen av. Hvor-
dan en blyant er utformet, er avgjørende for hvordan man bruker den. Disse blyantene oppfordrer til en mer 
kroppslig form for tegning. 

«Power pencils» originated in a project in which I made a pencil out of natural materials, from scratch. How 
a pencil is shaped is decisive for how one uses it. These pencils encourage a more physical form of drawing.
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Tim Ekberg* 
 
Spray box (2019)
100 % torkad spraymaling og 6 stk. tomma spraybokser
18 x 21,5 x 14,5 cm
0,7 kg

En box tillverkad av spray från en graffiti-vägg i Bergen. Det har varit tillåtet att måla på väggen i 14 år. 100-
tals lager spray har målats ovanpå varandra. En myriad av processer och idéer har bakats in i väggen under 
tidens gång.

A receptacle made out of spray paint from a graffiti wall in Bergen. Painting on the wall has been allowed for 
14 years. Hundreds of layers of spray paint have been applied on top of each other. Myriad processes and ideas 
have been baked into the wall over the passage of time.
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Tovelise Røkke-Olsen

Kollaps (2019)
Selvprodusert teglstein av lokal blåleire, stablede og sammenglaserte elementer
41 x 12 x 47
ca. 15 kg

Laget etter korthusprinsippet: Jeg stabler og bygger, det skjøre og det robuste.
Det oppstår bevegelser i ovnen under brenningen, mer eller mindre kontrollert.
Det kan også ende med en fullstendig kollaps, noe som kan føre til en ny begynnelse. 

Based on the house of cards principle: I stack and build, both fragile and robust pieces. 
Movement arises in the kiln during the firing, more or less controlled.
It may also end in complete collapse, which can lead to a new beginning.
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Unn Fahlstrøm* 

Sort serie 1 #1 (2018)
Lin- og silketråd på linduk, oppspent på treramme
Innlånt fra KODEs samling
130 x 190 x 5 cm
10 kg

Mitt arbeid med tekstiler oppsto som et svar på hvordan man kan bearbeide analoge videobilder utenfor video. 
Jeg fant paralleller mellom strukturene, de horisontale linjene som videobildet er bygget opp av og tråden. 
Tekstilmediet gjorde det mulig å jobbe detaljert i store formater.

My work with textiles arose like a response to the question of how one can process analogue video images 
outside the video. I found parallels between the structures, the horizontal lines that the video image is built on, 
and the thread. The textile medium made it possible to work in detail in large formats.
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Veslemøy Lilleengen* 

Heimstavn (2019)
Hikaru Dorodango, jord, leire og strå
Varierende størrelse
ca. 5,2 kg 

«Heimstavn» utgjør 52 Dorodango fra hjemgården min og er en del av en større undersøkelse av jord. Hikuro 
Dorodango er en japansk teknikk for å bearbeide jorden med hendene – en meditativ og tidkrevende prosess 
som ender opp i en skinnende ball av jord. 

«Heimstavn» (Place of Origin) is comprised of 52 Dorodangos from my childhood farm and is part of a broader 
investigation of earth. Hikuro Dorodango is a Japanese technique for working the earth with the hands – a 
meditative and time-consuming process that ends up in a gleaming ball of earth.
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Vidar Koksvik 

Cloud I (2019)
Blåst og frihåndsformet opakt og hvitt glass
130 x 90 cm
ca. 20 kg

Mine lysekroner tar utgangspunkt i de tradisjonelle venetianske lysekronene, hvor bestanddeler fra natur, sær-
lig blomster, er sentralt. Her er naturelementet mer abstrahert, og jeg lar glassets egne bevegelser påvirke re-
sultatet. Det kan virke undersjøisk, planteaktig eller i dette tilfellet som en sky.

My chandeliers are based on traditional Venetian chandeliers, in which elements from nature, especially flow-
ers, are central. Here the natural element is more abstract, and I allow the inherent movement of the glass influ-
ence the result. It may appear submerged in water, plant-like or in this case like a cloud.
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Øyvind Suul 

Grayscape (variasjon #3) (2019)
Uglasert steingodsleire og bly
149,5 x 122 x 160 cm
59 kg

Assosiasjoner kan være effektive substitutter for innsikt, også på permanent basis. De hjelper oss med å ordne 
verden, og kan skape en følelse av helhet og mening der det strengt tatt ikke er noen. Fantasi blir limet som for 
hver enkelt skaper en opplevelse av sammenheng.

Associations can be effective substitutes for insight, also on a permanent basis. They help us to make sense of 
the world, and can create a feeling of wholeness and meaning where strictly speaking there is none. The imagi-
nation becomes the glue that creates for each individual an experience of connectedness.
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f. 1977 og 1977 
Nesttun 
frantzsenmjanger@gmail.com 

Hanna Roloff* 
f. 1985 
Oslo
hannaroloff@gmail.com 

Anne Léger 
f. 1966 
Oslo
annelege66@gmail.com 

Astrid Sleire 
f. 1961 
Bergen
astridsleire@gmail.com 

Camilla Luihn 
f. 1968 
Oslo
camilla.luihn@gmail.com 

Cathrine Maske
f. 1966 
Oslo
cathrine.maske@oslomet.no 

Cato Løland* 
f. 1982 
Bergen
lolandcato@gmail.com 

Eirik Gjedrem
f. 1959 
Søgne
eg@eirikgjedrem.no 

Eirin Bjørsland Hansen 
f. 1985 
Haugesund
eirinbhansen@gmail.com 
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Helen Birgitte Hausland* 
f. 1974 
Oslo
helenhaus@gmail.com 

Kristin Lindberg
f. 1950 
Noresund
keffe4@gmail.com 

Margrethe Loe Elde 
f. 1968 
Hokksund
margrethe_loe_elde@hotmail.com 

Millie Behrens 
f. 1958 
Slependen
milliebehrens@gmail.com 

Nina Malterud 
f. 1951 
Bergen
nina.malterud@uib.no 

Olaf Tønnesland Hodne* 
f. 1990 
Oslo
olaf.t.hod@gmail.com 

Ida Carolyn Helland-Hansen 
f. 1963 
Bergen
idachh@hotmail.com 

Ingibjörg Gu∂mundsdóttir* 
f. 1980 
Oslo
ingagumma@hotmail.com 

Jessie Blackmer* 
f. 1982 
Bergen
jessieblackmer@gmail.com 

Kadri Allekand* 
f. 1985 
Gamle Fredrikstad
allekadri@gmail.com 

Kari Hjertholm 
f. 1954 
Søreidgrend
kari@hjertholm.no 

Kirsten Vikingstad Storesund*
f. 1988 
Torvastad 
kirstenstoresund@gmail.com 

Kjersti Johannessen 
f. 1977 
Oslo
kjersti@kjerstijohannessen.com 

Heidi Bjørgan 
f. 1970 
Bergen
heidibj70@hotmail.com 
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Signe Halle
f. 1955 
Bergen
sh@signe-halle.com 

Veslemøy Lilleengen*
 f. 1975 
Trondheim
kunsthall15@gmail.com 

Kristin Lindberg
f. 1950 
Noresund
keffe4@gmail.com 

Vidar Koksvik
 f. 1969 
Kirkenær
vidarkoksvik@hotmail.com 

Pål Vigeland
f. 1944 
Oslo
pvigelan@online.no 

Reinhold Ziegler 
f. 1965 
Kristiansund
reinhold@ziegler.no 

Ruth Moen*
f. 1972 
Indre Arna
post@ruthmoen.no 

Sigurd Bronger
f. 1957 
Oslo
sbronge@online.no 

Siri Berqvam*
 f. 1977 
Sandefjord
lunasiri@gmail.com 

Øyvind Suul 
f. 1967 
Oslo
oyvind.suul@gmail.com 

Solveig Aalberg 
f. 1955 
Asker
sol-aa@online.no 

Thomas Iversen
f. 1985 
Oslo
thomas-iversen@hotmail.com 

Tim Ekberg* 
f. 1987 
Bergen
timekberg87@gmail.com 

Tovelise Røkke-Olsen 
f. 1959 
Trondheim
tlrokkeolsen@gmail.com 

Unn Fahlstrøm*
f. 1975 
Moss
unnfahlstrom@gmail.com 
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