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Velkommen til Årsutstillingen 2018 – den største mønstringen av samtidskunst-
håndverk i Norge! Vi gleder oss til å vise publikum hva som rører seg i kunst-
håndverksfeltet akkurat nå, og vi håper at verkene vil imponere, engasjere og 
berøre.

Utstillingen har lange tradisjoner, og denne er nummer 41 i rekken. Det er en 
juryert utstilling, noe som betyr at en nasjonal jury vurderer hva som skal vises 
basert på innsendte arbeider. Kunstnernes engasjement er grunnlaget for hele 
utstillingen, og heldigvis ser vi at interessen er stor: I år var det 369 kunstne-
re som søkte med til sammen 995 verk. Juryen hadde dermed et omfattende 
utgangspunkt for arbeidet med å skape sitt unike bilde av kunsthåndverk anno 
2018 og valgte til slutt 65 verk av 55 kunstnere/kunstnergrupper til utstillingen.

Med skiftende visningsarenaer over hele landet er Årsutstillingen i sitt vesen 
et samarbeidsprosjekt. Utstillingen og formidlingsprogrammet skapes i nært 
samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere (NK) og visningsstedet. For andre 
gang er Østfold kunstsenter (ØKS) og Hydrogenfabrikken hovedsamarbeids-
partnere for NK og arenaer for visningen i Fredrikstad. Det er et omfattende 
arbeid å produsere en så stor utstilling, og det har stor verdi at alle tre parter 
har bidratt med ulike erfaringer og ideer for å utvikle utstillingen og det øvrige 
programmet videre. 

Vi vil takke for samarbeidet med utstillingsarkitekt Camilla Wexels Riser og 
designbyrået Bielke&Yang, som har utarbeidet den grafiske identiteten til årets 
utstilling. Vi vil også takke redaktør Cecilie Tyri Holt og designer Trond Tjelta 
for samarbeidet om katalogen, som i år utgis som et fellesnummer med tids-
skriftet Kunsthåndverk. 

Det enorme utstillingsrommet i Hydrogenfabrikken og de mer intime salene i 
ØKS gir et spenn som på en presis måte reflekterer praksisen til dagens kunst-
håndverkere. Kunstnerne viser et stort mangfold og opererer i de minste forma-
tene og opp til store, romlige installasjoner – alt med stor uttrykkskraft. Vi er 
stolte av at Årsutstillingen 2018 viser både bredden og livskraften i kunsthånd-
verksfeltet til fulle. 

Vi ønsker publikum en god og sterk opplevelse!
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Alt det tingen ikke er
av juryleder Erlend Leirdal

jury

Juryen for årets utstilling består av (fra venstre):
Svein Ove Kirkhorn 
Christina Peel
Erlend Leirdal ( juryleder) 
Putte H. Dal (representant fra visningsstedet)

Nå sitter jeg ved et eldgammelt bord alene på 
en liten øy ytterst på nordvestlandskysten.
 
Her er det langt til alt, og det er ikke strøm 
eller innlagt vann.
 
Tingene blir annerledes her enn i byen hvor 
jeg bor mest. De bærer mer i seg og trer
sterkere fram. Utforming og egenskaper blir 
helt avgjørende når de brukes i ytterkanten 
av hva de er lagd for. Og det aller viktigste, 
de får flere livsformer.
 
Det går nesten ikke an å kaste noe her. En 
liten sinkbelagt blikkplatebit kan bli et vri-
derskilt på en dør. Den fine einerbiten som 
ble stukket bort oppunder taket ble en bedre 
knott på kaffekjelen enn den originale, som 
smeltet. Tingene og materialene blir gitt 
tid og oppmerksomhet, og de får leve mer 
og lenger – ja, med nytt liv til og med. For 
ikke å snakke om alt det som driver i land! 
Ombygging av dunker og kar som du finner 
i fjæra. Gummien fra leggen på en støvel ble 
en fin flaps over hengelåsen på uthuset.

Det er slik på alle øyer der folk bor. Er du så 
dum å kaste noe, så får du sikkert bruk for 
akkurat den tingen neste dag. Plutselig må 
noe repareres. Sånt vet øyfolk.
 
Å vite hva ting er verdt har øyfolk til felles 
med kunsthåndverkerne. Det er en egen øvel-
se hvor du ikke bare ser tingen, men også det 
som er rundt den. Hvordan den er lagd, hvor-
for den ble som den gjorde, hva den tåler, ja, 
til syvende og sist også ALT DET TINGEN 
IKKE ER – spesielt når den står modell for 
sin egen fortelling.
 
Vi ser at det norske kunsthåndverksfeltet har 
utviklet et fantastisk rikt liv for fortellingene 
om ting. Ja, for faget er kanskje nettopp en 

slik arena for forståelse snarere enn kretsing 
rundt en gjenstandskultur?
 
Kanskje er selve gjenstanden mest av alt 
et ankerfeste for eventyret den bærer med 
seg? Her er vi nok ved kjernen i samtidens 
kunsthåndverk, det som gjør fagfeltet urolig, 
dynamisk flytende, sexy og nødvendig; det 
forbinder oss med tingene, vi er tingene og 
de er oss. Det åpner øynene mot virkelighe-
ten.
 
Dette er det bare kunsthåndverket som kan! 

Vi ser en kraftig retning i dag, bort fra 
fremmedgjorthetene industrien kan by oss 
og over mot nærvær og direktehet, ofte i 
kobling med perspektiv på natur og miljø 
og en avstandtagen til forbrukersamfunnets 
utbrente idealer. 

Å juryere andres arbeider er alltid vanskelig. 
Det utvalget vi får se i år, er gjort fra et hav 
av innsendte forslag med svært høyt nivå. I 
tillegg ble juryen overveldet over mangfoldet 
og av hvor spesialisert mange jobber. Det er 
imponerende til å foregå i et lite langt-unna-
land, men det viser nok hvor internasjonalt 
basert det norske kunsthåndverket er. Blant 
nesten 1000 verk har juryen gjort sitt utvalg 
på 65 stykker. Og skal vi trekke fram noe
fellestrekk ved dem ut over det vakre eller 
teknisk fasinerende eller noe annet konkret, 
må det være nettopp deres fortellende egen-
skaper.

Helt til slutt: Et kunstverk er i sin siste ska-
pelsesfase når det møter publikum. Det er 
jo hva betrakteren ser, som er det egentlige 
verket. 

Så vær med og form, god fornøyelse! 
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Kunsthåndverkprisen fra BKH  
(Bildende Kunstneres Hjelpefond)

Kunsthåndverkprisen overrekkes 
kunstneren bak det mest markante 
verket på Norske Kunsthåndverkeres  
Årsutstilling.

Prisen er på kr 150 000. 
Vinner av prisen offentliggjøres 
ved åpning av utstillingen. 

Vinneren mottar tilbud om  
utstillingsplass ved RAM Galleri  
i Oslo høst/vinter 2019.

Prisjury 2018
Svein Ove Kirkhorn, representant fra utstillingsjuryen 
Aurora Passero, tekstilkunstner
Line Ulekleiv, kunstkritiker

Juryens begrunnelse: 

Vinnerverket utmerker seg ved en konsekvent utforskning av det keramiske 
materialet. Dimensjonene har en monumental karakter og kombinerer råhet 
med et sofistikert uttrykk. Overflatene har et fargespill av vare nyanser som 
framtrer som fløyelsmyke på de konvekse formene. De fire arbeidene i seri-
en skaper sammen en åpenhet, men også en mulig narrativ bevegelse, gåte-
full, men tilgjengelig. Samtidig har de individuelle arbeidene en selvstendig 
autoritet. Som helhet har verket en ettertrykkelig romlig tilstedeværelse og 
skaper en vibrerende poesi i rommet.  

Reisegods 1–4 står godt i seg selv og har et fullendt uttrykk. Det vitner om 
en fortrolighet med den keramiske tradisjonen, erfaring og tyngde lyser av 
verket. Samtidig synes det ytterst kontemporært, og dermed relevant for 
kunsthåndverkfeltet anno 2018.

Tidligere vinnere av Kunsthåndverksprisen
2017: Irene Nordli, keramikk
2016: Sofie Nørsteng, keramikk 
2015: Stian Korntved Ruud, tre 
2014: Margrethe Loe Elde, tekstil 
2013: Pia Antonsen Rognes, tekstil 
2012:Torbjørn Kvasbø, keramikk 
2011: Kari Dyrdal, tekstil 
2010: Sidsel Hanum, keramikk 
2009: Tanja Sæter, glass 
2008: Nanna Melland, metall 
2007: Helene Kortner, keramikk 
2006: Franz Schmidt, tekstil 
2005: Ingen utstilling/prisutdeling 
2004: Fanny Sophie Gjestland, metall 
2003: Jørgen Moe, keramikk 
2002: Alexander Grüner, tekstil 
2001: Ingen utstilling/prisutdeling 
2000: May Bente Aronsen, tekstil 
1999: Elisabeth von Krogh, keramikk 
1998: Trine Mauritz Eriksen, tekstil 
1997: Eirik Gjedrem, keramikk 
1996: Beth Wyller, keramikk 
1995: Sigurd Bronger, metall 
1994: Gro Jessen, tekstil 
1993: Tove Lise Røkke Olsen, keramikk 
1992: Åse Ljones, tekstil 
1991: Ingen utstilling/prisutdeling
1990: Hanne Heuch, keramikk 
1989: Liv Blåvarp, tre 
1988: Leif Stangebye-Nielsen, metall 
1987: Anna Sophie Rodin, tekstil 
1986: Lillian Dahle, tre 

Tulla Elieson 
Reisegods 1-4

Kunsthåndverkprisen 2018 tildeles

Tulla Elieson (1950) ble utdannet ved Bath  
Academy of Art i England tidlig på 70-tallet  
og har drevet verksted i Fredrikstad i 41 år,  
de siste 20 årene på Norsk Teknisk Porselens-
fabrikk. Hennes hovedinteresse har alltid vært  
den keramiske flaten og det å mestre størrelse.  
Innholdet i verkene har etter hvert dreid seg mer 
om eksistensielle spørsmål. «Naturlig nok» som 
hun selv sier: «Livet går jo. Kunsten speiler ikke 
noe annet enn det jeg står oppi til enhver tid. Det 
rare er at jo mer mine egne livserfaringer manifes-
terer seg i flaten, jo mer gjenkjennelige blir tema-
ene også for andre – som med Reisegods 1–4. Dypt 
personlig og helt allment!"
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NKs debutantpris

NKs debutantpris går til en  
kunstner som ikke tidligere har  
deltatt i Årsutstillingen, for det  
debutantverket i utstillingen som  
juryen mener står sterkest med 
hensyn til kunstnerisk kvalitet og 
samtidsrelevans. Vinneren velges ut 
av NKs utstillingsjury og kunngjøres 
ved utstillingsåpningen. Prisen er på 
kr 25 000.

Tidligere vinnere av debutantprisen:
2017: Ahmed Umar

Juryens begrunnelse:

Debutantprisvinneren deltar i Årsutstillingen for første gang med et par 
underfundige skapninger. De konfronterer oss med en dobbelthet som 
får oss til å stoppe opp, tiltrukket og frastøtt og ute av stand til å gå  
videre før vi har blitt bedre kjent med disse rå, sukkertøysfargede,  
pen-stygge og mildt provoserende karakterene. De er på en måte litt 
vrange. De terger deg. Og så vokser de.

Juryen opplever at disse to verkene har i seg kvaliteter som særlig rep-
resenterer kunsthåndverkets særegenhet og styrke: For det første er de 
preget – ja, i grunnen helt dekket – av håndens personlige, ekspressive 
avtrykk. Og det er nettopp håndens avtrykk som gjør kunsthåndverket 
til industriens og masseproduksjonens motsats. For det andre er dette 
konfronterende møtet med verkene et ypperlig eksempel på kunsthånd-
verkets poetiske potensiale. På hvordan gjenstanden når ut over seg selv, 
genererer meningsinnhold, stimulerer fantasien og spinner historier 
i samspill med omgivelsene. Her finner vi kunsthåndverkets eventyr-
lighet.

Helle Høeg Voldstad 
Byste 1 og Buk

Helle Høeg Voldstad (1989) er  
utdannet innen keramikk. Hun gikk 
ut fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2015 og 
har også bakgrunn fra Einar Granum 
Kunstfagskole og Glasgow School of 
Art. Hun er opptatt av de skulpturelle 
og maleriske kvalitetene ved kera-
miske bruksting, og henter inspirasjon 
fra keramikkens historiske arkiv for 
å utvikle sitt eget formspråk. I det 
ferdige resultatet ønsker hun at spor 
fra arbeidsprosessen skal være synlig. 
Som en signatur etterlater hun merker 
etter hendene sine og verktøyet hun 
bruker.
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Finn Erik Alsos’ minnepris skal gå 
til kunstneren bak et verk i årsut-
stillingen som markerer en særlig 
nyskapende og kvalitetsmessig sterk 
utvikling i vedkommendes eget 
kunstnerskap og/eller i fagfeltet 
forøvrig. Prisen kan deles dersom 
verket er et fellesarbeid av flere 
kunstnere. 

Vinneren velges ut av NKs utstillings-
jury og kunngjøres ved utstillings-
åpningen. Prisen deles ut for første 
gang i 2018 og er på kr 100 000.

Finn Erik Alsos’ minnepris

Juryens begrunnelse:

Den første vinneren av Finn Erik Alsos´ minnepris noen sinne er å regne 
som en nestor og en foregangsfigur i faget. 

Dette er en kunstner som hele veien har søkt utfordringen som kanskje 
er arketypisk for kunsthåndverket, nemlig å fordype seg i materialets 
egenskaper for å søke grensene for hva det kan gjøre. Kunstneren 
strekker seg sammen med materialet og er aldri redd for å gjøre 
arbeidsprosessen krevende for seg selv. Sammen balanserer hånden og 
leiren på grensen av det som er teknisk gjennomførbart.

Resultatet er et kunstnerskap som står klippefast i sin metode. Alsos’ 
minnepris fokuserer på det som er nyskapende. Men det nye behøver 
ikke å være noe som forlater et kjent formspråk. Kanskje finner vi 
en enda mer radikal og interessant endring ved å gå inn i noe – altså 
gjennom fordypningen. Det er en slik utvikling prisvinneren viser oss, 
i det hun skaper subtile variasjoner i et formspråk som er sin egen kilde 
til fornyelse. Kunstneren er ett med sitt uttrykk. Vi kjenner det igjen og 
møter alltid noe nytt.  

Kanskje er det en slik tilnærming som gir verkene sitt slektskap til 
naturen. Formene fremstår som organiske, som om de har vokst frem 
av seg selv og ikke er bygget opp utenfra. Veggene i leiren er flortynne 
og intrikate, med en letthet som understrekes av de vare sjatteringene i 
innfarget porselen som skaper spill i overflaten av kunstnerens vakre, 
lavmælte verk.

Sidsel Hanum (1955) er utdannet 
ved Statens håndverks- og 
kunstindustriskole, hvor hun 
mottok diplom innen keramikk  
i 1981. Siden har hun hatt et  
aktivt virke og bemerket seg  
for sitt særegne keramiske  
uttrykk der horning (tegning  
med flytende leire fra spiss  
flaske) inngår som en viktig 
metode. De senere årene har  
hun også markert seg 
internasjonalt gjennom  
utstillinger i London, München, 
New York og Chicago, og blitt  
del av den internasjonale 
kunstscenen innen sitt felt.

Sidsel Hanum 
Irmas øye og Alle eikebladene
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FINN ERIK ALSOS’ 
MINNEPRIS 

Keramikeren Finn Alsos, som døde 69 år gammel 
i 2015, testamenterte deler av sitt bo til Norske 
Kunsthåndverkere (NK) og overlot til NKs styre å 
bestemme hvordan avkastningen skulle brukes. 
Det er første gang NK mottar en slik  personlig 
gave. Finn Erik Alsos’ minnepris supplerer 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres 
Hjelpefond og NKs debutantpris som begge deles 
ut under Årsutstillingen. 

Om man søker på nettet etter Finn, er det lite å 
hente om ham, ikke en gang en CV. Vi var venner 
og kolleger siden studietiden, i nærmere førti år, 
og denne teksten handler om Finns faglige liv slik 
jeg så det.

Finns historie om hvordan han kom til å bli kunst-
ner, er slik: Født og oppvokst i Nord-Norge hadde 
han tenkt å bli telegrafist. Så kom han tilfeldigvis 
forbi Statens håndverks- og kunstindustriskole i 
Ullevålsveien i Oslo, hvor det var åpent hus. Finn 
gikk inn. Det førte til at han søkte på keramikk-
linjen – og ble tatt opp. Dette var i 1970. Han kom 
til en kunstutdanning preget av tradisjon og hier-
arki, og av klassiske europeiske forbilder når det 
gjaldt maleri, skulptur og tegning – i et ressurs-
sterkt og generøst utdanningsmiljø. Med sin lune 
og lure stil gikk ikke Finn til frontalangrep på 
verdier som han opplevde som fremmed, men 
introduserte stillferdig andre innfallsvinkler og 
andre verdensbilder. Sammen var vi del av et 
aktivt studentmiljø som på syttitallsvis kritiserte 
det meste. Vi ville ha mer leire og mer praksis, og 
hang i verkstedet fra morgen til kveld, når vi ikke 
deltok i politiske demonstrasjoner.  

Finn kjøpte et lite hus på Engøya utenfor 
Hennings vær i 1974, og inviterte medstudenter dit 
samme sommer for å gjøre sitt diplomarbeid, som 

skulle leveres i september. Ideen vekket motstand 
hos ledelsen ved SHKS, men for oss som ville 
reise, var friksjonen bare stimulerende. Spesia-
liserte og praktiske arbeidsforhold ved skolens 
keramikkverksted ble for noen måneder entusias-
tisk erstattet med minimal arbeidsplass, utendørs 
ovnsbygging, materialfrakt med robåt og soving 
på felles loft. Engasjementet og eierskapet var 
maksimalt. Året etter dro en ny gruppe nordover 
på samme måte. Finn lånte raust ut huset sitt. 
Siden den gang hadde Finn vinterverksted i Oslo 
og sommerverksted på Engøya. 

Finn og jeg ble spurt om å stille til styret i Norske 
Kunsthåndverkere i 1975 – foreningen som det 
året skiftet navn fra Norske Brukskunstnere og 
etablerte seg som fagforening. Kunstneraksjon –74 
var godt i gang, og NK var med. Vi var helt ferske, 
men ble tatt inn blant de mer erfarne og opplevde 
at vi fikk delta i noe viktig. Mange av Kunstner-
aksjonens krav ble i løpet av noen år anerkjent, 
med garantert minsteinntekt som det mest 
kontroversielle punktet, også innad i foreningen. 
Finn var en viktig stemme i et fagmiljø som ville 
stille alle spørsmål på nytt og utvide kunstbe-
grepet, og frydet seg ved å konfrontere rådende 
 maktposisjoner. Han fikk et særlig ansvar for 
å følge opp NKs konflikt med Landsforeningen 
Norsk Brukskunst (LNB) om hvem som skulle 
representere kunsthåndverkerne i ulike sammen-
henger. Dette endte med at NK trakk seg ut av 
LNB i 1978. 

En følge av aktiviteten i NK var etableringen av 
tidsskriftet Kunsthåndverk i 1979–80, hvor også 
Finn var intenst med i redaksjonen. Vi snakket fag 
på møter og på reiser, dag og natt, og fikk stor 
energi av å være med på å definere det nyetablerte 
fagområdet. Det samme gjaldt i Verkstedutsalget 

Gro Jessen og Finn Alsos, med redaksjonen i 
tidsskriftet Kunsthåndverk på togtur ca. 1985.  
Foto: privat

Tekst av Nina Malterud
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i Gabelsgate (1975–90), hvor selvråderett og eget 
ansvar i formidlingsarbeidet var drivkraften.

Finn sitt kunstneriske arbeid kom til å rette seg 
hovedsakelig mot utsmykkinger. Han har stått 
for en rekke større arbeider integrert i offentli-
ge rom, mange av disse i Nord-Norge: skoler, 
helseinstitusjoner, militære anlegg med mer. 
Keramiske fliser og figurer var hans foretrukne 
format, gjerne kombinert med materialer som 
tre og metall. Han valgte tidlig å holde seg til en 
fast størrelse på flisen gjennom alle oppdrag, og 
lage langt flere enn det som skulle med, slik at 
han kunne gjenbruke fliser som ble til overs, i 
et annet verk. Flisene skulle mures inn, og Finn 
hadde lært seg murerhåndverket så han kunne 
gjøre en rekke kunstneriske valg underveis, bytte 
om og improvisere direkte på stedet. Han var ikke 
ute etter det perfekte rom, han likte å arbeide seg 
inn i det rommet han ble tilbudt, og bygget sitt 
arbeid rundt både radiatorer og gelendere. Lange 
monteringsperioder ble også i stor grad brukt til 
formidling til brukerne som vanket rundt ham og 
lurte på hva dette var – og hva kunst var. 

Finn var den langsomme fortellingens mester, 
både i dagliglivet og i kunsten, med detaljer og 
overdrivelser og nøye kalkulert dramaturgi. Han 
fremhevet selv to områder som sin inngang til det 
kunstneriske: folkekunst fra hele verden, utenfor 
den vestlige kunstverdens verdisystem, og munt-
lige fortellertradisjoner, ikke minst fra nordnorsk 
kystkultur. Alle Finns arbeider forteller – men vi 
vet ikke akkurat om hva. Med kaffekannen, høna, 
fiolinen og andre figurer laget han nærmest et 
eget alfabet av motiver, som vandret på tvers av 
de ulike utsmykkingene hans.

Venner av Finn var kjent med at han ville 
 tilgodese ideelle organisasjoner i testamentet, 
men vi hadde ikke gjettet at en av disse var NK. 
Jeg ser gaven som et uttrykk for hans lange tilhø-
righet som kunsthåndverker og hans tro på orga-
nisering og fellesskap. Kanskje var det også en 
konkret takk for den garanterte  minsteinntekten, 
som han hadde hatt siden 1979, og en rekke ut-
smykkingsoppdrag. Disse ordningene var resultat 
av NKs arbeid på 70-tallet, som han selv hadde 
bidratt til, og som laget et rom hvor han kunne 
arbeide som kunstner.

Deler av denne teksten bygger på Alsos’  nekrolog 
fra 2015, skrevet i samarbeid med Gunnar 
 Brunborg og Beth Wyller, publisert i Aftenposten.

Finn Erik Alsos’ minnepris deles ut for første 
gang i år, ved åpningen av Årsutstillingen 2018. 
100 000 kr skal, slik er det formulert i prisens 
formål, gå til kunstneren bak «et verk i utstil-
lingen som markerer en særlig nyskapende og 
kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes 
virke eller i fagfeltet for øvrig». 

Fra utsmykking av Veterinærhøgskolen, detaljer. 
Foto: KORO
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“Would any of you love to eat the flesh of  
his dead brother?” is a translation of part  
of verse (49:12) from the Holy Quran. The 
verse preaches to believers about negative 
assumptions and backbiting. The question 
is rhetorical and meant to sensualize the  
seriousness of these sins. I molded my body  
in clay and butchered it into 28 pieces to be 
hanged, using this holy rhetoric to portray  
the intense gossiping and cyber-harassment 
that followed my openness about my sexuality.

Ahmed Umar 
Would any of you love  
to eat the flesh of his  
dead brother? 

Would any of you love to eat the flesh of his dead brother?
Skulptur

Keramikk, glasert med mørkerød kobberoksid («okseblod»)  
28 deler á 15x15 – 45x35 cm  

(2017)
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Arbeidene er utført røft og i høyt tempo. Jeg 
pirker ikke for mye, for da mister de fort noe 
av energien fra den intense oppbyggingen. 
Det ene verkets tittel er inspirert av filmen 
The Brood (1979, D. Cronenberg) der en av 
karakterenes psykologiske traumer mani-
festerer seg som levende vesener - slik egne 
tanker og følelser kan manifestere seg som  
keramiske skapninger.

Andrea Scholze 
Brood / Uten tittel

Brood
Skulptur – Keramikk  

65x41x35 cm  
(2018)

Uten tittel
Skulptur – Keramikk  

47x47x38 cm
(2017)
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Jeg undersøker sykliske endringsprosesser 
som vekst, transformasjon og forfall. Leir-
materialet kombineres med andre naturma-
terialer som kvister, bark, sand og planter 
som avgir farge eller strukturelle spor. Ved 
at leiren modelleres, glaseres og brennes i 
flere omganger, tar arbeidsprosessen del i 
verkets tematikk.

Anita Hanch-Hansen* 
Struktur av minner 

Struktur av minner
Skulptur

Porselen, steingods, glasur
70x30x25cm

(2017)
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Fra skogbunnens gulv/løvblader formet 
i mine hender/favner om røttene/tomme 
skuffer.  

Ann Kristin Aas 
Leaves me, Leaves me not... 

Leaves me, Leaves me not... 
Serie naturobjekter 

Løvblader, røtter, gamle treskuffer
150x35x12 cm

(2018)
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Smykkene bygges opp eller komponeres 
som små arkitektoniske verk. Forskjellige 
tresorter inngår i et form- og fargespill 
sammen med metall, emalje, stein og objet 
trouvé. Del for del settes sammen til kom-
plekse geometriske konstruksjoner som sam-
tidig henviser til kroppslighet og skiftninger 
i naturen. 

Anne Léger  
On the Road/by the Way 
Back to Dark

On the Road/by the Way  
Halssmykke

Tre, funnet objekt, emaljert kobber, stål, sølv
11,7x7x2 cm

(2017)

Back to Dark  
Halssmykker

Tre, emaljert kobber, stål, sølv,  
korall, turmalin/obsidian 
9,5x11x2,3 / 11x11x2,5 cm 

(2016)
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Arbeidet består av lange remser i toskaft-
binding. Vevingen er røff, med både glisne 
og tette partier. Tittelen og de nesten kropp-
slige vevnadene preges av noe sorgfullt og 
urovekkende. Arbeidet har slik sett i seg en 
litterær nerve det er mulig å løfte inn i hen-
delser og situasjoner på et allment plan. 

Anne Karin Jortveit* 
Reisegods (klokka ringer ell've)

Reisegods (klokka ringer ell've)
Tekstilt veggarbeid 

Vevd på grindvev med håndspunnet tråd 
i ulike nyanser av spælsaufiber

211x22x200 cm
(2018)
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Eg er opptatt av det forgjengelige, det som 
forsvinner. Utgangspunktet er trykk på 
tekstil. Så fjernar eg deler av dette, ved 
hjelp av ein utbrenningsteknikk kalt devoré. 
Den fysiske tekstilen som står att, kan virka 
tilfeldig og ustyrlig, mens skygge på vegg er 
konkret og tydeleg og skapar rom i arbeidet. 

Anne-Gry Løland 
Steel

Steel
Tekstil 

Stofftrykk, fargeetsing, søm, devoré
1,45x4,5 m

(2017)
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Ansamling hører til en serie stedssensitive 
skulpturelle tegninger som går i dialog med 
arkitektoniske elementer og rom gjennom 
form, bevegelse og fremstillingsmetode. 
Jeg søker spor i arkitektur og miljø etter 
tidligere aktivitet og produksjon, for å 
skape verk i skjæringspunkt mellom natur, 
industri, kropp, historie og kultur.

Anniken Amundsen 
Ansamling

Ansamling
Skulptur/Installasjon

Tvunnet PVC-belagt kobberkabel 
(elektrisk svakstrømkabel)

ca. 800x35 cm
(2018)
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Den 4. industrielle revolusjon kalles «The 
rise of the robots». Gamle yrkesgrupper for-
svinner, sentrale arbeidsoppgaver robotis-
eres; først arbeidsdressene (blue collars) og 
nå kontorarbeiderne (white collars). Hånd-
verket gis likevel ny betydning i samfunnet. 
Kortfilmen Hendenes verk / Rhythm of the 
hands dokumenter de kunstneriske prosess-
ene og tankene rundt utforskingen av arbei-
det med keramisk kunst, i blått og hvitt. 
 
Kunstnergruppen AvArt med keramikerne 
Linda J. Lothe, Mimi Swang, Elise  
Kielland og Arild Berg har utviklet  
prosjektet i samarbeid med filmskaper  
Mona J. Hoel. 

AvArt og Mona Hoel 
Blue Collar – White Collar 

Blue Collar – White Collar
Rominstallasjon med dokumentarfilm og kunstobjekter

(2018)
Foto: Stillbilde fra filmen
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The inspiration for my work is a combina-
tion of architecture, memory, space and 
emotion. I work with porcelain paper to give 
my pieces a fragile and ephemeral char-
acteristic, representing our relationship to 
unstable space and how it can protect us 
or shape us physically and emotionally. In 
Station, I worked on the idea of a temporary 
stopping place. Is it a forced one? Could it 
be a shelter? Perhaps it´s just a stop to keep 
carrying on with life and make it to the 
other side.   

Berenice Janice Hernández Hernández* 
Station / Station 2

Station
Skulptur

Dreid og håndbygd porselenspapir
22x13x3,5 cm

(2018)

Station 2
Skulptur

Dreid og håndbygd porselenspapir
22x13x3,5 cm

(2018)
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Mørketid er en serie emaljerte brosjer 
inspirert av nordisk mørketid. Dagslys, 
skumring og natt fungerer som kompass for 
vårt sinnelag og preger vårt nordiske vesen, 
der lys fremstår som en verdi, et gode, som 
må feires når solen snur og dagene igjen blir 
lysere.

Camilla Luihn 
Mørketid I-III  

Mørketid I-III  
Brosjer 

Emaljert kobber bearbeidet i mange lag, utsaget kobber 
over emalje fusjonert med bladsølv (bakside)

8x1 cm
(2018)
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Garnet består av ca. 6400 glassringer 
bundet sammen med wire og klemhylser. 
Prosessen er tidkrevende og resultatet er 
skjørt, ikke ulikt økologiske systemer. Tit-
telen henspiller på viktigheten av å ha en 
bærekraftig natur, og det faktum at «alt 
henger sammen».

Cathinka Mæhlum* 
Garnet   

Garnet
Draperi

6400 glassringer formet varmt i glasshytta, 
koblet med stålwire

4x8 m
(2018)
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Jeg tar bort lag på lag med bark og bruker 
øks, hoggjern og kniv for å ta frem objek-
tene. Noe av barken og greinene er igjen for 
å få formen akkurat riktig – en god form å 
holde i hånden. Sølvobjektet, smidd med 
hammer og ambolt, er her inspirert av  
treobjektene.

Elin Hedberg 
Relasjoner   

Relasjoner
Objekter

Korpus i sølv, bearbeidet fjellbjørk 
10x7x8,5 / 13,5x6,5x7 / 11x7,5x8 cm

(2017)
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Ovale platåfat til øyets lyst og matløfter.

Elisa Helland-Hansen 
Rødspette II / Grønn galakse  

Rødspette II
Platåfat 

Plateteknikk, steingodsleire, 
jernglasur i reduksjonsbrenning

57x24x6 cm
(2018)

Grønn galakse 
Platåfat

Plateteknikk i steingodsleire, 
reduksjonsbrenning

56x24x6 cm
(2018)
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Høy er inspirert av gullkobraen  
Netier-Ankh og hieroglyfer funnet  
i gravkammeret til Tutankhamon.  
Utstilt foto: Tonje Kornelie  

Baksiden er trukket både med forsiden  
og baksiden av broderier. 

Elisabeth Thorsen* 
Høy / Baksiden  

Høy
Håndlagde støvletter og hette 

Gamle teppematerialer 
90/100x70 cm

(2018)

Baksiden
Håndlagde sko

Gamle stolbein, broderier 
og garvet vegetabilsk lær

56x24x6 cm
(2018)
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like og ulike enheter – blir et komplekst
byggverk
de passer sammen – støtter opp hverandre
ulike tanker blir ulike løsninger
men hva om det ulike ikke passer inn
til og med presser seg inn,
river ned
ubalanse
da må vi bygge det opp igjen

Eva Beate Laugerud 
I Can Fix It for You   

I Can Fix It for You   
Små objekter

Pappmasjé, porselen, ferdige objekter, silketrykk
(2018)
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Med en selvpålagt grense på 20 kg leire per 
objekt utforskes form, volum og størrelse. 
Objektene er uglaserte og laget i ulike typer 
leire, i et ønske om å fremheve tekstur og 
overflate ved hjelp av leirens ulike egenska-
per og egenfarge. Som en lek med gravitas-
jonen blir skulpturene laget og stablet i et 
nervøst balansepunkt som gir inntrykk av 
at de kan falle i bakken når som helst. 

Eyvind Solli Andreassen* 
Who’s Laughing Now  

Who’s Laughing Now
Keramisk skulptur

Resirkulert steingodsleire
45x40x70 cm

(2017)
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Jeg jobber med vevde lengder i tynn metall-
tråd. Jeg er opptatt av materialets egen-
skaper og utforsker muligheten de vevde 
lengdene gir når de bearbeides, formes og 
monteres til større flater. Det er viktig for 
meg å få frem det tekstile utrykket i arbei-
det, og prosessen frem til ferdig arbeid er 
tidkrevende.

Gerd Brox Simonsen 
Uten tittel  

Uten tittel
Vevd tekstil 

Lengder vevd med 0,4mm
stål- og jerntråd

180x220 cm
(2016)
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Vasene er støpt i innfarget leirgods,  
terrakotta og porselen og er glasert inni  
og nitid pusset på utsiden. Jeg liker å tenke 
på arbeidene mine som stilleben og denne 
gangen også som en familie der alle vasene  
i de tre størrelsene snakker til hverandre.

Guri Sandvik* 
Aurelia  

Aurelia
Vaser

 Støpt leirgods, terracotta og porselen
14 stik á 24,5x 21 cm / 17,5x16,5 cm / 12x11,5 cm

(2018)
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Smykkene i serien handler om menneskelig 
påvirkning på naturen. Jeg har brukt natur-
materialer som sølv, der farger og overflater 
viser den naturlige påvirkningen prosessen 
har hatt på materialet. Dette settes sammen 
med «menneskelagde» kjemiske materialer, 
brukt både til å manipulere naturelemen-
tene og til å lage «kopier» av dem.

Hege Osdalen 
Anheng fra serien Under Influence  

Anheng fra serien Under Influence
Halssmykke

Spraylakkert sølv og pleksiglass 
på rosegullforgylt sølvlenke

8x14x1,5 cm 
(2018)
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“I am making pots for art's sake, God's 
sake, the future generations, and for my 
own satisfaction,” hevdet den eksentriske, 
amerikanske keramikeren George Ohr 
(1857–1918). For Ohr var det et mål å ikke 
skape to identiske arbeider. Konsekvensen 
av dette var at begreper som perfekt og 
ensartet ble meningsløse. Jeg finner opp nye 
teknikker som gir nye effekter. Metoden er i 
prinsippet å gjøre alt det som i teorien ikke 
skal kunne la seg gjøre.

Heidi Bjørgan 
Yellow Collection   

Yellow Collection
Installasjon 

Metall og glass. Porselen, steingods 
og leirgods glasert og brent 2-5 ganger 

115x37x100 cm 
(2018)

Foto: Thor Brødreskift
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Skulpturene spiller på det abstrakte form-
språket i keramiske bruksgjenstander. De 
henviser både til menneskekroppen og hul-
rommene vi mennesker produserer som f.eks. 
en kopp eller et hus. Volumet skulpturen 
rommer er en aktiv del av skulpturens form. 
Som en signatur etterlater jeg merker etter 
hendene mine og verktøyet jeg bruker.

Helle Høeg Voldstad* 
Byste I / Buk  
Vinner av NKs debutantpris 2018

Byste I
Krukke/skulptur

Håndbygget steingods med begitning
131x40x29 cm

(2017)

Buk
Krukke/skulptur

Håndbygget steingods med begitning
108x44x46 cm

(2017)
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Meatloafs motiver består av bl.a. kjøtt-
etende planter, hengende kjøtt-trær, en 
maskinlignende fugl og en «rytterstatue» 
av meg selv på en struts som stikker hodet i 
et hull. Tegningene er omkranset av luster 
som gir assosiasjoner til perlemor og olje. 

Souvenirs 2 er en vegginstallasjon av 
ølkorker med dystopiske tegninger som 
kombineres med ulike glasurer, porselens-
farger og luster. Korkene var glasurprøver 
for flasken Meatloaf, og har blitt suvenirer 
fra glasurlaboratoriet.

Ingrid Askeland 
Meatloaf  / Souvenirs 2  

Meatloaf
Flaske med tegninger 

Modellert steingods, glasur, stains, 
porselensfarger, luster

76x23 cm
(2018)

Souvenirs 2 
Vegginstallasjon med ølkorker

Pressformet steingods og leirgods. 
Glasurer, stains, porselensfarger, luster.

5x23 cm /stk
(2018)
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Sewing beads to a form can parallel the 
tediousness of digging. My process of 
making: adaptation to circumstance and 
working through a problem is no different 
than coaxing a grizzly bear out of a busy 
campground.

Jamie Kroeger* 
Spatial Variance and the Emotional  
Complexities of Digging a Hole   

Spatial Variance and the Emotional Complexities of Digging a Hole
Smykker 

Smidd stål og sølv, tredde glassperler, filt og bomull 
(2018)

Foto: Jamie Kroeger
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Jag ser på det jag skapar som historier i 
material, med material. Alla material har 
en egen historia, kombineras de med andra 
material utvecklas historien. Det blir flera 
lag av historier och kopplingar mellan  
material som kan tolkas på olika sätt.

Johannes Lindh* 
Historier i material I & II  

Historier i material I
Halskjede

Jern, tre
40x20x6 cm

(2017)

Historier i material II
Halskjede

Jern, kobber, tre
44x26x5cm

(2018)
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Jeg jobber med samspillet mellom form og 
overflate. Å sette det første slipesporet på 
det blanke glasset er det vanskeligste. Jeg 
kan betrakte formen lenge før jeg finner 
begynnelsespunktet. Ut fra det første sporet 
dannes det gradvis et mønster. Med dette 
som utgangspunkt forsøker jeg å finne en 
rytme og skape et eget system. 

Kari Mølstad 
Crystal System 

Crystal System
Vaseobjekt

Blåst glass, slipt, sandblåst, børstepolert
57x20x20 cm

(2018)
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Seaweed. Halssmykker.  
En tolkning av tang.

Kathrine Lindman* 
Seaweed 2

Seaweed 2
Smykke

Støp av tang i oksidert sølv
40 cm
(2018)
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For meg er det lettere å skrangle sammen 
en liksom-vev enn å låne en vevstol av en 
kompis. Alt det fine gjør meg trassen så jeg 
finner min egen måte å løse materielle floker 
på, og tester ut hvor mye jeg kan unngå å 
gjøre teknisk skikkelig. Jeg er fasinert av 
hånd arbeid og sløyd fra min egen barndom 
på 1970- tallet, og min manglende for-
ståelse for faget. Ideene mine er i konstant 
 forandring og jeg er i full forvirring.

Katrine Ellefsen 
Tverrsnitt 

Tverrsnitt
Tekstil

Fri teknikk, tre, tekstil, skruer, garn, skinn, glidelås
110cmx55 cm

(2018)
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Med Within_1 forsøker jeg å fange de unike 
kvalitetene i det transparente glasset. 
Til forskjell fra opakt glass gjør det klare 
glasset at man kan se hva som foregår på 
innsiden av formen. Derfor har jeg lekt meg 
med ulike tykkelser av glass der inne.

Kjersti Johannessen 
Within_1  

Within_1
Objekt

Blåst glass, slipt og høypolert
27x12x12 cm

(2018)
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Broderiet Andromeda er min mentale tolk-
ning av stjernetåken. Skissen til motivet er 
bearbeidet i et digitalt 6 x 6 mm rutenett. 
Ved håndbroderi fylles hver piksel med 
bittesmå sting i materialer med lysreflek-
terende egenskaper. På nært hold gir den 
broderte detaljrikdommen Andromeda en 
ny dimensjon.  

Kristin Lindberg 
Andromeda 

Andromeda
Brodert veggtekstil

Bomull, silke, viskose, metalltråd og glassperler
190x250 cm

(2017)
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Hasht Behesht betyr åtte himler og er det 
eneste Iranske palasset fra 1600-tallet som 
fortsatt eksisterer. Jeg har bevart det for 
ettertiden med silkebroderi på lerretsstoff. 
Mye tid brukes på å finne rett tekstil, tråd 
og teknikk slik at de danner sammenheng 
både i poetisk forstand og på et metaplan.

Kristine Fornes 
Hasht Behesht  

Hasht Behesht
Silkebroderi

Broderi på lerret
58x120 cm

(2017)
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Flytende landskap er en steds- og 
situasjons spesifikk hendelse av og med 
Landing. Den realiseres med fem dansere 
og nesten 1000 meter lianer laget av tek-
stil. Lianene er inspirert av ytre landskap 
(natur) og indre landskap (kropp), og gir 
assosiasjoner til innvoller, skog, tarmer og 
tang. Danserne skaper tablåer som sakte 
forandrer seg, lik et landskap som eroderer, 
bygges eller synker, og etablerer samtidig 
situasjoner der skillet mellom utøvere,  
lianer, publikum og sted blir  mindre tydelig.

Landing består av:
Venke Marie Sortland
Sigrid Hirsch Kopperdal
Ida Gudbrandsen
Rikke Baewert
Ina Coll Kjølmoen
Camilla Wexels Riser  

Landing* 
Flytende landskap 

Flytende landskap
Performance

Tekstilinstallasjon og samtidsdans
900 m, fleksibelt 

(2018)
Foto: Landing



136
137

The installation is made up of porcelain 
artworks inspired by the Eurasian Maritime 
Silk Road and food. Guests come together 
for a friendly meal during which the dinner 
table becomes a platform for the exchange 
of thoughts. When the food is eaten, the 
symbolism and expressions of the artworks 
on the gigantic dinnerware is discovered.

Lin Wang* 
Exotic Dreams and 
Poetic Misunderstanding 
Performance Dinner (2)

Exotic Dreams and Poetic Misunderstanding Performance Dinner (2)
Performativt prosjekt

Porselen, mat, blandet media
(2018)

Foto: Bent René Synnevåg
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Mitt arbeid er influert av det yrende, organ-
iske livet man finner i grenselandet mellom 
plante- og dyreverdenen. Jeg modellerer og 
kontrollerer leirens forskjellige tørkestadier, 
mens formene beveger seg under de 3-5 bren-
ningene de går gjennom. Målet er å fange 
det tvetydige uttrykket som viser både liv og 
død. Det yrende livet i forsteinet form.

Lina Meseke* 
Frozen Movements 

Frozen Movements 
Installasjon

Modellert terrakottaleire
Variable mål

(2018)
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Jeg vever. Det å etterbehandle en vevd flate 
og frembringe mønsterdannelser hvor kon-
sentrasjonen veksler mellom flate, lukt og 
det som gror frem eller spises opp i tekst ilen 
tiltrekker meg. Etterbehandlingen er gjort i 
to omganger. Eddik + salt er penslet på, så 
er den lagt i salmiakkdampbad.

Linda Spaun Hauglie* 
Reflection 

Reflection
Vevd tekstil 

Ulakkert kobbertråd og fisketråd, 
etterbehandlet med eddik, salt og salmiakk

ca. 130x550 cm
(2016)



142
143

I mine romlige og skulpturelle arbeider 
spiller materialene en sentral rolle. Jeg 
setter de ulike overflatenes farger, struktur 
og taktilitet opp mot hverandre og skaper 
bevisst tydelige kontraster mellom disse. 
White Ocean sirkler rundt rytmer,  
strømninger og repetisjoner. Vissheten  
om tidens evige forandring.

Lise Kolstad Yuen* 
White Ocean 

White Ocean
Installasjon

Tyll og bomull, jernkar med sand, tau, 
trinser og mindre jernobjekter

6x2,5 m
(2017)
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Utgångspunkten för mitt arbete är alltid 
fenomenologisk. Installationen A Room of 
One’s Own består av fyra textila väggar 
med broderade fönster, dörrar och 
kakelugn, i skala 1:1. Förlagan till rummet 
är min egen ateljé. Titeln refererar till 
Virginia Woolfs essä med samma namn 
från 1929. I min broderade parafras, läggs 
mitt eget arbete som ett lager på tidigare 
kvinnors broderier.

Liv Midbøe 
A Room of One’s Own 

A Room of One’s Own
Installasjon

Tekstil med broderi
3,65x4,25x3,10 m

(2018)
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Jeg har i lengre tid jobbet med sirkelen som 
utgangspunkt. Sirklene valses til ovaler  
som slåes opp i konkave og konvekse former. 
Ovalene settes sammen i enkle eller i større 
arbeider i regelmessige mønstre på bevegelige 
«matter». I disse to arbeidene er festene nesten 
skjult på den ene siden og synlig på den andre, 
og tilfører noe tekstilt til uttrykket.

Magnhild Rølvåg* 
Ovaler

Ovaler
Armsmykker

Sølvtråd og platearbeid, håndlaget
20x1x6 / 19x1x5 cm

(2018)
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Arbeidet blir til underveis mens jeg blander 
forskjellig farget ull som jeg så karder før 
jeg spinner den tråden som jeg ønsker. Hele 
tiden gjentar prosessen seg. Jeg bestemmer 
farge og tykkelse på streken, så spinnes nye 
tråder som jeg trenger for å brodere videre 
med. Til slutt tar tegningen form.

Málfriður Aðalsteinsdóttir 
Bre

Bre
Veggtekstil 

Brodert tegning, ull på lin
150x315 cm

(2018)
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Tekstilet er del av et prosjekt som tar for seg 
Røldal-Suldal-vannkraftanlegg. Geir 
Grung og Georg Jens Greve introduserte en 
distinkt brutalisme, på grensen til det 
futuristiske, i utbyggingen av disse åtte 
ulike kraftverkene i perioden 1961-1967. 
Middyr Kraftverk nærmest vokser ut av 
terrenget og betongkonstruksjonen fremstår 
som en fremmed form i fjellet. Kunstneren 
har fått plantegningene og er i ferd med å 
veve hele kraftverket i en-til-en størrelse.

Matilde Westavik Gaustad 
Nurturing, Docile and Eager to Please, 2 

Nurturing, Docile and Eager to Please, 2
Billedvev

Dobbeltvev, ull og bomull
270x528 cm

(2018)
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I Utan tittel blir trevirket sine grenser 
utforska, samt overgangar mellom tradis-
jonell treskjærarkunst og skulpturell 
utforming. Eit eige uttrykk trer fram, det 
heile bunde saman og halde oppe av røter, 
greiner og stammar. Verket er laga av 
kirsebærtre med innslag av bjørk, utskoren 
for hand av eit enkeltståande emne.

Per Tore Barmen* 
Utan tittel  

Utan tittel
Skulptur

Treskjæring
12x24x12 cm

(2014)
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Verket henter inspirasjon fra naturens 
mangfold. En mengde kobberplater ble 
valset og hamret til ønsket tykkelse og form. 
Slik ble det myke kobberet  «hardt» og alle 
platene forskjellige. Platene ble sydd 
sammen, bit for bit, med en tynn mess-
ingtråd før hele skulpturen ble  
grønnpatinert. Formen er bevisst utformet 
som halvdelen av et objekt.  

Pål Vigeland 
I - TO   

I - TO
Objekt 

Kobber, messingtråd, patinering
95x50x48 cm

(2017)
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Smykkene er en del av en serie kalt «Wired 
beings», inspirert av skjelett og arkeolo-
giske utgravninger. Smykkene befinner seg i 
grenselandet mellom orden og kaos. Tynne 
linjer danner former som ligner tredimen-
sjonale tegninger der forgylt ståltråd blir til 
abstrakte  smykkeskulpturer. 

Runa Vethal Stølen 
Skygge / Yokai   

Skygge
Halssmykke

Forgylt ståltråd, stålplate
12x6x8 cm

(2015)

Yokai 
Halssmykke

 Forgylt ståltråd, silkebånd
13x6x14 cm

(2015)



158
159

Av og til vet vi ikke hvor vi skal eller hvilken 
strategi vi skal bruke for å komme videre i 
livet. Vi vet bare at det som er, er uuthold-
elig. Vi bryter ut og begir oss på en reise mot 
et usikkert utfall. Dette arbeidet er et forsøk 
å beskrive det avgjørende øyeblikket før en 
slik ny vending.

Ruta Pakarklyte 
På vei mot intet    

På vei mot intet
Skulptur

Porselen, elektrisk brenning
70x65x50 cm

(2016)



160
161

Mine arbeider kretser rundt vårt forhold til 
kropp og natur. I verket Natura Morta (Still 
Life) fokuserer jeg på kroppen som kjøtt, 
organ og legeme og hvordan vi håndterer og 
betrakter den. Jeg arbeider med ulike 
materialer og utforsker egne teknikker for å 
formgi dem. Restprodukter fra prosessen 
som innfargingsvæsker og plastbiter inngår 
også i verket.

Sarah Vajira Lindström* 
Natura Morta (Still Life)   

Natura Morta (Still Life) 
Installasjon

Håndsydd silke, polyester, plast, innfarging 
fra avokado og valnøtt, rustfritt stål

130x70x180 cm
(2017)
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Jeg horner i porselen på former i gips. På 
samme måte som naturen vokser, bygger jeg 
mine arbeider lag for lag. Jeg fargelegger 
med metallklorider og brenner til 1130. De 
er skjøre som livet selv.

Sidsel Hanum 
Alle eikebladene / Irmas øye
Vinner av Finn Erik Alsås’ minnepris 2018 Alle eikebladene  

Fat 
Horning med porselen

40x7 cm
(2017)

Irmas øye 
Fat 

Horning med porselen
27x6 cm

(2017)
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I all sin absurditet sier instrumentet noe om 
materiale, innhold, form og funksjon. Slik 
kan vi oppleve at instrumentet kommunis-
erer, nettopp som en absurd og humoristisk 
fremtoning.

Sigurd Bronger 
Bæreinstrument for et stykke nederlandsk ost  

Bæreinstrument for et stykke nederlandsk ost  
Brosje 

Støpt gjenbrukt formaplast, 
forkrommet messing, messing, stål

9x16x4 cm
(2018)
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Objekterne veksler i lertyper som lertøj, 
stentøj og porcelæn; nogle har iblandet 
islandsk sand eller knust, sort ler; De bærer 
tydelige præg af tilblivelsesprocessen i form 
af efterladte fingeraftryk, og den høj-
brændte, uglaserede overflade fremhæver 
den pågældende lertypes materialitet og 
særegne tekstur.

Sisse Lee* 
Bigware 

Bigware
Keramiske beholdere

Pinch-teknik. Stentøj, porcelæn, islandsk sand
250x70x60 cm

(2017)
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Mine jakkeskulpturer utforsker den  
ikoniske denimjakka. Jeg har reprodusert 
Wrangler-vestens form i hvit canvas, men 
forsøkt å brodere den originale jakkens blå 
denimstruktur, plaggdetaljer og slitasje-
merker med frihåndsbroderi, en teknikk der 
jeg «tegner» med alminnelig symaskin. 
Bruken av broderi refererer til den tilbake-
vendende trenden der man ytrer meninger 
og uttrykker identitet ved å dekorere denim-
jakka.

Susanne Roti* 
Wrangler I

Wrangler I
Tekstilobjekt

Søm, broderi på canvas
63x7x52 cm (høyde med stativ: 1,70)

(2017)



170
171

Ordet Nachträglichkeit kan oversettes som 
«trekke etter seg-het». Behandlingen av 
materialene og prosessene som kreves  
for å omskape råmaterialenes form og  
bestandighet, innebærer en refleksiv tilkny-
tning til kroppen som beholder av mennes-
kelige opplevelser og hukommelse. De 
ferdige objektet blir en beholder for denne 
erfaringen. 

Therese Mathiesen* 
Nachträglichkeit

Nachträglichkeit
Relieff/veggskulptur 

Korpus i kobber
90x162x45 cm 

(2018)
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En kløyvd statisk byggestein og håndrullede 
leirepølser ble koblet sammen. Samme 
materiale, men ulik funksjon. Etter mange 
vridninger og vendinger oppstod en balanse 
og dette ble til en mer eller mindre vellykket 
sammenslåing.  

Tovelise Røkke-Olsen 
Sammenslått 

Sammenslått
Objekt

Håndrullede leirepølser, murstein og glasurer
33x27x20 cm 

(2015)
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Tittelen snakker for seg selv. Hyllen skal 
forsterke inntrykket av en livets reise og 
tiden som har gått. Den konvekse keramiske 
flaten er krevende i så stort format. Støpt 
porselen er brent over NTPs keramiske 
granulat. Også dette tok tid, med stahet 
som en viktig ingrediens. Det var nødvendig 
å lage Reisegods 1–4 nå, etter 40 år i faget.

Tulla Elieson 
Reisegods 1–4
Vinner av Kunsthåndverkprisen 2018 

Reisegods 1–4
Konvekse plater på hylle

Innfarget porselen
135 cm x ca. 8 m 

(2017)
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Gjennom studier av insekter og andre 
merkelige vesen får jeg inspirasjon til 
glassobjektene mine. Fra en bestemt skapn-
ing, for eksempel en bille, fisk eller sommer-
fugl, låner jeg farger, mønstre eller fasonger 
som jeg oversetter til mitt eget formspråk.

Tuva Gonsholt 
Heffalomp 

Heffalomp
Glassobjekt

Frihåndsblåst, slipt, sandblåst og børstepolert glass
10x10x11 cm 

(2017)
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Du stopper opp. Tar et minutt. Lytter til 
kroppen. Hvordan kjennes den ut i dag? Du 
omfavner krukken. Den er kald mot huden. 
Du klemmer til. Leiren gir etter. Hvor hardt 
klemmer du? Kjenner du bristepunktet? Du 
stanser. Tar et skritt tilbake. Ser på hva som 
står igjen. En deformert krukke. Formet av 
deg.

Wendy Elvedal Stolp* 
Dagsform I  

Dagsform I
Krukke 

 Keramikk
143x35x41 cm

(2017)
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Eg er på leit etter ljoset og rørsla i stilla. Du 
må leita litt du og!

Åse Ljones 
Bylgjer  

Bylgjer
Tredimensjonal form

Broderi på lin, isopor og finér
61x68x8 cm

(2017)
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