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Forord Foreword

Helt siden 1970-årene har kunsthåndverket hatt en sentral posisjon på Sørlandet. 
Det startet med et fagmiljø som vokste seg frem i Kristiansand og spesielt i Risør, 
som tilegnet seg verksteder til produksjon og visningssteder til presentasjon. 
Som et resultat av kunstneraksjonen i 1974 ble kunsthåndverket en del av et utvi-
det kunstfelt, med samme rettigheter til stipend og andre støtteordninger som an-
dre kunstnergrupper. Denne spesielle posisjonen i kunstlivet på Sørlandet gjorde 
det dermed naturlig at museet fikk ansvar for både kunsthåndverk og billedkunst 
da Sørlandets Kunstmuseum ble stiftet i 1995. Dette blir den første Årsutstillingen 
siden 1982 som presenteres i vår sørlige landsdel. Museets og landsdelens solide 
forankring i kunsthåndverk gir de beste forutsetningene for en storslått årsutstil-
ling i 2021. 

Kunsthåndverkeres arbeidsforhold har det siste året vært preget av unntakstil-
stand: tapte inntekter, få visningsmuligheter, lite utveksling og stengte gallerier. 
Juryen uttrykte i forkant av 1. juryering stor spenning knyttet til hvordan søkna-
dene til årets utstilling ville vise seg etter et år som dette. Det var derfor ekstra 
gledelig å se hvilken produktivitet det har vært i kunsthåndverksfeltet i denne 
perioden. Til 1. juryering ble det søkt med hele 898 verk av 379 kunstnere. Etter 
2. juryering har 53 verk av 45 kunstnere, derav 18 debutanter, blitt antatt til Årsut-
stillingen 2021. 

Juryen har latt seg imponere over et rikt mangfold i materialer og teknikker blant 
de omsøkte verkene.I årets utvalg har de ønsket å synliggjøre bredde, i tillegg til 
å slippe til nye debutanter. Etter historiens siste fysiske 2. juryering, som fore-
gikk over tre intense dager i SKMUs utstillingssaler i august, uttalte juryen: «I år 
har vi sett et stort mangfold av materialer og teknikker. Vi ser en del sanking av 
materialer fra nærområdet og naturmaterialer tatt i bruk. Vi bruker det vi har, det 
vi får tak i, det som er tilgjengelig. Vi har sett flere større romlige verk, men også en 
tendens til at mange arbeider med mer håndterbare kroppslige størrelser. Kanskje 
kan vi tilskrive deler av denne orienteringen mot det nære og håndterbare til isola-
sjonen vi har levd i under koronapandemien?

Årets utstillingsarkitektur knytter seg opp mot en slik orientering mot det nære. 
Dette kommer til syne gjennom et utstillingsdesign i neddempede farger hentet 
fra den naturlige fargepaletten vi finner i den lokale skjærgården og gjennom 
bruk av lave sokler. Rundt disse elementene som kan minne om naturens dimen-
sjoner, kan vi kjenne igjen blikket vi har med oss ute i naturen der vi plukker med 
oss en skatt som dukker opp mellom kratt og svaberg. På vandringen gjennom 
utstillingssalene hos Sørlandets Kunstmuseum sanker vi på beslektet vis med 
oss erfaringer og opplevelser i møtet med samtidens kunsthåndverk, erfaringer 
vi håper blir med publikum videre. For er ikke nettopp det kunstens kraft – dette 
spennet mellom det nære og det allmenngyldige?  
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I teksten «Baksiden av broderiet», skrevet for Årsutstillingens katalog, beskriver 
forfatter og koreograf Janne-Camilla Lyster på en sanselig måte hvordan kunst 
legger seg til erfaringsgrunnlaget vårt og kan lære oss alternative måter å lytte 
på. Som «en taktil og sanselig bevissthet, et blikk jeg kan løfte opp fra papiret, ut 
av det forestilte, og rette mot verden rundt meg.» I teksten reflekterer hun rundt 
forfatter Sei Shōnagons dikt «The back piece of a sewing»: 

«det finnes alltid baksider, innsider, like virkelige, like sanne, like nære – dersom vi 
tillater oss å stryke hånden over dem, åpne øynene for dem, lytte til dem. En kon-
kretisering forbi det gjenkjennelige. Hva kan det gjøre med oss?» 

Videre minner Lyster oss på et viktig aspekt, at «det vi klarer å lytte frem, er et 
resultat av måten vi lytter på».
 
I konstituerende møte stilte Årsutstillingens jury seg i år et spørsmål beslektet 
med Lysters ord om å lytte: «Hvordan vurderer vi, basert på vårt erfaringsgrunn-
lag?» Med et ønske om å utvide diskusjonene har juryen knyttet til seg Per Ditlef 
Fredriksen, professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, som ekstern ressurs 
inn i juryeringsarbeidet. Fredriksen har ikke juryert verkene, men fungert som 
faglig ressurs i juryens samtaler. Han skriver i sin tekst i katalogen om erfaringe-
ne fra juryeringsarbeidet: 

«Medan juryen har konsentrert seg om å vurdere dei innsendte verka, har eg som 
arkeolog med bakgrunn i antropologisk handverksteori hatt blikket på juryen og 
korleis dei kjem fram til resultatet, til årets utstilling. […] Resultatet blir ei graving 
i kunnskap, ein kunnskapsarkeologi, som søkjer å gjere dei aspekta ved handverk 
og kunstnarisk uttrykk som sjeldan blir sett ord på, lettare å forstå.»

Fredriksens tekst setter på varmt og nært vis ord på den tause kunnskapen mel-
lom det skapende mennesket, kunnskapsdeling og materialene som omgir oss. 

Kunnskapsdeling står også sentralt i årets formidlingsprogram, som tilbyr en 
rekke omvisninger, både med galleriets verter og med kunstnere som er aktuelle i 
årets utstilling. I helgene tilbyr SKMU familieverksted, og i ukedagene vil skoler 
og barnehager utforske utstillingens innhold i regi av Den kulturelle skolesekken 
gjennom et pedagogisk opplegg med rebus og kreative oppgaver i prosjektrom-
met. Åpningshelgen byr på verksted med kunstner Takumi Morozumi, omvisning 
med juryens nestleder Karina Presttun og samtaler med årets prisvinnere. Pro-
grammet rommer også flere arrangementer for fagmiljøet, inkludert et seminar 
som utforsker relasjoner mellom verkene, direktesending av Kunstpodden på 
besøk i utstillingen og en kunstnersamtale i regi av Norwegian Crafts. 

I året som har gått har vi sett hvordan det digitale kan nå publikum over hele 
landet og slik tilgjengeliggjøre Årsutstillingen for dem som ikke har anledning 
til å reise for å oppleve utstillingen fysisk. I 2020 startet NK en satsing på digitalt 
innhold i kommunikasjon av Årsutstillingen. Denne satsingen fortsetter vi med 
i 2021, og vi vil anbefale alle å følge NKs og SKMUs kanaler i sosiale medier. 

Gjennom digitale medier kan enda flere oppdage, oppleve og la seg engasjere av 
samtidens kunsthåndverk. En særlig vellykket satsing vi vil fortsette med, er å 
produsere nye episoder av vår portrettserie «Kunstnerbesøket». Målet med serien 
er å komme nærmere kunstnerne og på denne måten gjøre Årsutstillingen mer 
tilgjengelig for folk flest hvor enn de måtte befinne seg. Serien besøker kunstnere 
i deres eget verksted og viser hvordan de jobber med materialer og prosess. 

Kanskje kan vi si at vi i år sporer en interesse for det prosessuelle, både i verk, 
juryeringsprosess, tekster og utstillingsdesign? Denne interessen kommer også 
til syne i satsingen «Sneak Peek», som er initiert av vertskapet for årets utstil-
ling. Sørlandets Kunstmuseum har som mål at utstillingslokalene alltid skal være 
tilgjengelig for publikum og inviterte derfor fra august til et utstillingsdesign som 
ga publikum mulighet til å titte inn på juryerings- og monteringsprosessen. Det er 
likevel kun de forhåndsantatte verkene som kommer til syne i denne perioden, og 
det er ikke før den offisielle åpningen av Årsutstillingen 2021 at utstillingens inn-
hold blir synlig for offentligheten. Vi er stolte over utstillingen og gleder oss til å 
gi publikum et blikk inn i en høyst vital kunsthåndverksscene i unntaksåret 2021.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til Årsutstillingen 2021 med Janne- 
Camilla Lysters ord: «Hvilken vei skal vi seile, hvilket redskap settes mot øyet,  
hva er det neste som skal dreies mot verden?»

Prosjektledelsen, ved Hanne Cecilie Gulstad (SKMU) og Gunhild Mathea 
Husvik-Olaussen (NK)

Ledelsen, ved Lise Stang Lund (NK)  
og Trude Gomnæs Ugelstad (SKMU)

Ever since the 1970s, handicrafts have held an important position in Southern 
Norway. This was marked by a burgeoning milieu that grew up around craft 
 artists living in Kristiansand and particularly Risør, who obtained workshops for 
production and as venues for presenting their work. As a result of political activ-
ism carried out by artists in 1974, handicrafts became part of a broader art arena, 
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earning them the same rights to grants and other forms of economic support as 
other artist groups. This special position in the art world of Southern Norway 
made it clear that the museum should be responsible for both handicrafts and 
visual art when the Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) was established in 1995. 
This is the first Årsutstillingen (the Annual Exhibition) to be presented in the 
southern region of Norway since 1982. The museum’s and the region’s longstand-
ing foothold in craft art provides the best conditions for an outstanding craft 
exhibition in 2021.

In the last year, the working conditions of craft artists have been marked by a 
state of emergency, low income, few exhibiting possibilities, little interaction and 
closed galleries. Ahead of its first selection process, the jury expressed anticipa-
tion as to how the applications would appear in the wake of a year like this one. It 
was therefore especially gratifying to see the extent of productivity in the field of 
craft art during this period. As many as 898 works by 379 artists were submitted 
to the first selection; after the second selection process the number was 53 works 
by 45 artists, among which 18 debutants were accepted to the Annual Exhibition 
2021.  

The jury has been truly impressed by the diversity of materials and techniques 
among the submitted works, and in this year’s selection they have wished to 
highlight the range of materials, as well as open up to debutants. After history’s 
last second selection process of the physically present works, which took place in 
the course of three intense days in SKMU’s exhibiting rooms in August, the jury 
announced:  

This year we have seen a great diversity in materials and techniques. We see many 
materials garnered from the artist’s close surroundings, as well as the use of ma-
terials from nature. We use what we have, what we come across, what is available. 
We have seen several large room installations, but also a trend that points to works 
on a more physically manageable scale. Perhaps can we account for part of this 
orientation towards familiar and manageable forms of expression because of the 
isolation we have lived under during the Corona epidemic?

This year’s exhibition architecture is in keeping with such an orientation towards 
familiar surroundings. It is expressed in the exhibition design, in the subdued 
colours from nature’s palette that we find along the local coastline, and in the use 
of low plinths. Around these elements, which are similar to the dimensions of 
nature, we are reminded of the direction of our gaze when we are in nature, and 
happen upon a treasure hidden between scrub and rock. As we roam through the 
exhibiting rooms at SKMU, we gather perceptions and experiences in a similar 
way, in our encounter with contemporary craft. Experiences we hope the public 
will take with them. – For isn’t it true that the power of art is contained precisely 
in this span between the familiar and the universal?  

In her text “The Backside of the Embroidery”, written for the exhibition cata-
logue, the writer and choreographer Janne-Camilla Lyster describes in a sensual 

way how art adds to our accumulation of experiences and can teach us alternative 
ways of listening. Such as “a tactile and sensuous consciousness, a gaze I can lift 
from the paper, out of the imagined realm, and direct towards the world around 
me.” In the text she reflects on the poet Sei Shōnagon’s poem “The back piece of 
a sewing”: 

“there are always undersides, insides, just as real, just as true, just as near – if 
we allow ourselves to stroke them with our hands, open our eyes to them, listen to 
them. A concretization of something beyond the recognizable. How might it change 
us?” 

Lyster further reminds us of another important aspect; “that what we are able to 
listen to is a result of the way we choose to listen”.
 
At its constituent meeting The Annual Exhibition’s jury asked itself a question 
related to Lyster’s words about listening: “how do we conduct our evaluations, 
based on the sum of our experiences?” Wishing to expand on its discussions, the 
jury asked Per Ditlef Fredriksen, Professor of Archaeology at the University of 
Oslo, to contribute to the work of the jury as an external member. Fredriksen has 
not evaluated the works, but rather functioned as an academic contributor to the 
jury’s discussions. In his contribution to the catalogue he writes about his experi-
ence working with the jury: 

“While the jury was concentrated on evaluating the submitted works, as an ar-
chaeologist with a background in anthropological crafts theory I have followed the 
jury’s work and how they ended up with the result, this year’s exhibition. […] The 
result is an excavation into knowledge, an archaeology of knowledge, that seeks 
to make aspects of craftwork and artistic expression that are rarely put into words 
easier to understand.”

Fredriksen’s text expresses in a sincere and personal terms the silent exchange 
between the creative artists, the sharing of knowledge and the materials that sur-
round us. 

The dissemination of knowledge is also important in this year’s educational 
programme, which offers a number of tours guided by the gallery’s hosts, as well 
as the artists participating in this year’s exhibition. On the weekends, SKMU 
offers family workshops, and during weekdays schools and kindergartens will 
explore the exhibition under the direction of The Cultural Schoolbag, in the form 
of rebuses and creative assignments in the project room. The programme for 
the opening weekend includes a workshop with the artist Takumi Morozumi, a 
guided tour given by the jury's deputy leader Karina Presttun, and artist talks with 
this year's prizewinners. The programme also encompasses several events for 
professional artists, including a seminar that explores the interplay between the 
works, the direct broadcasting of Kunstpodden while visiting the exhibition, and 
artist talks arranged by Norwegian Crafts. 
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Stian Korntved Ruud, juryleder (metall, tre) / Jury Leader (Metal, Wood)
Karina Presttun, nestleder (tekstil) / Deputy Leader (Textile)
Hanne Haukom (keramikk) / (Ceramics) 
Hanne Cecilie Gulstad, museets representant / Museum Representative
Elin Hedberg, vara for Korntved Ruud ved 2. juryering (metall) / Deputy member for  
Korntved Ruud during the second selection process (Metal)

Årsutstillingens jury ved 2. juryering i Sørlandets Kunstmuseum.  
Fra venstre: Hanne Cecilie Gulstad, Karina Presttun, Hanne Haukom, Elin Hedberg.  

The Annual Exhibition’s jury in the 2nd selection process at Sørlandets Kunstmuseum.  
From left: Hanne Cecilie Gulstad, Karina Presttun, Hanne Haukom and Elin Hedberg.

Årets jury   
This Year’s Jury 

In the past year we have seen how digital technology can reach a national public, 
and in this way make the Annual Exhibition available to those who do not have 
the opportunity to travel and experience the exhibition physically. In 2020 the 
Norwegian Association for Arts and Crafts (NK) began a project based on the 
digital dissemination of the Annual Exhibition. We are continuing this project in 
2021, and recommend that everyone follow NK’s and SKMU’s social media chan-
nels. Via a digital media platform an even larger public can discover, experience 
and become inspired by contemporary craft. An especially successful project we 
will continue is to produce new episodes of our portrait series “Kunstnerbesøket”. 
The aim of the series is to get to know the artists and in this way make the  Annual 
Exhibition more accessible to the general public, wherever they happen to be. 
The series visits the artists in their studios, and describes their materials and 
working methods.

We might say that this year we have noticed an interest in a process-oriented 
approach, both in the works, the jury’s selection process, the texts and the exhibi-
tion design. An interest that is also exemplified in the programme “Sneak Peek”, 
initiated by the host of this year’s Annual Exhibition. SKMU’s goal has been to 
make the exhibition venues continuously accessible to the public, and has there-
fore opened its doors, beginning on August 26th, to an exhibition design that of-
fered the public an opportunity to take a peek at the jury’s evaluation process and 
the mounting of the exhibition. However, it is only the works accepted in advance 
that are visible during this period. The entire contents of exhibition will not be 
visible to the public until the official opening of the Annual Exhibition 2021 on 
October 2nd. We are proud and pleased with the exhibition and look forward to 
giving the public a glimpse into the flourishing craft scene during this exception-
al year of 2021.

We wish all of you a warm welcome to the Annual Exhibition 2021 with the words 
of Janne-Camilla Lyster: In what direction do we wish to sail, what instrument 
shall we use to navigate with, what is the next thing that should be turned towards 
the world around us? 

Project Coordinators, Hanne Cecilie Gulstad (SKMU) and Gunhild Mathea 
Husvik-Olaussen (NK)

Directors, Lise Stang Lund (NK)  
and Trude Gomnæs Ugelstad (SKMU)

Foto: A.G. Dannevig 2021 
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Juryens ord 

Siden 1975 har Årsutstillingen vært et viktig 
visnings sted og en fast følgesvenn for norgesbaserte 
 kunsthåndverkere. Årsutstillingen kan på mange  
måter sies å være Norske Kunsthåndverkeres  
utstillingsvindu for visning av samtidens  kunsthåndverk 
– en mønstring som tar pulsen på tendensene i fag-
feltet og blant kunstnere som arbeider med materi-
albasert kunst. Den materialbaserte kunsten seiler i 
medvind, og Årsutstillingen er aktuell som aldri før. 
Det er gledelig å se at søkertallene øker jevnt og trutt 
parallelt med interessen for faget. 

Pandemien har tatt oss gjennom en underlig tid. Vi 
har opplevd sosial isolasjon, avlysninger og tapte 
mulighetsrom. Den har gjort vår verden mindre, 
 nærere, og i denne tiden har mange av oss vendt 
 blikket innover. Pandemien har også vært en tid for 
refleksjon. I forkant av 1. juryering var vi veldig spent 
på hvordan søknaden til årets utstilling ville være 
etter en tid som dette. Det var derfor en enorm glede 
å bli presentert for hele 898 verk av 379 kunstnere i  
et rikt mangfold av materialer, teknikker og temaer.

Søknadsmaterialet viste oss at kreativitet er en kraft 
som ikke kjenner rammer – at vi kan skape og være 
kreative under svært ulike forhold. Kanskje kan 
 begrensninger også gjøre at kreativiteten springer 
nye veier? I årets søkermasse kan vi se en tydelig 
kunnskapsutveksling mellom kunsthåndverk, billed-
kunst og design, noe som gjør grensene herlig  diffuse 
og juryarbeidet desto mer mettet av diskusjoner.

For siste gang gjennomførte vi i år  Årsutstillingens 
2. juryering med fysiske verk i utstillings salene. 
Fra 2022 vil all juryering gjøres med digitalt 
dokumentasjons materiale. Det var med ærbødig-
het og stor begeistring vi møtte både hverandre og 
kunsten i  Sørlandets Kunstmuseum. Og etter andre 
juryeringsrunde består nå utstillingen av 53 verk av 
45  kunstnere fra hele Norge.

Juryen
Årsutstillingens jury velges av Norske Kunst-
håndverkeres landsmøte. Juryen består av tre 
 kunsthåndverkere og én fagrepresentant som velges 
av visningsstedet. I tillegg til dette kan juryen innkalle 
faglig kompetanse etter behov. Ved juryens konsti-
tuerende møte i januar 2021 diskuterte vi behovet for 
ulike perspektiv for å oppnå tilstrekkelig nyanserte 
diskusjoner i det kommende juryeringsarbeidet. På 
grunnlag av dette inviterte vi Per Ditlef Fredriksen, 
professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo inn i 
arbeidet. Fredriksen har ikke juryert verkene, men 
fungert som faglig ressurs i juryens samtaler. Samta-
lene har synliggjort våre ulike kompetanseområder 
og hvordan vurdering av kvalitet kan variere ut fra 
hvilken fagdisiplin vi tilhører. Han har med sitt blikk 
utenfra gjort oss mer bevisst på hvilken fagkompe-
tanse hver enkelt av oss sitter på. Hvorfor tar vi de 
valgene vi tar, hva slags fagkompetanse og opparbei-
det erfaringsgrunnlag besitter hver enkelt av oss, som 
farger våre vurderinger?

Fredriksens engasjement har vært stimulerende. Ved 
å løfte blikket og se feltet utenfra et øyeblikk, har vi 
blitt oppmerksomme på kunsthåndverkfeltets ulike 
kvaliteter og bevisst hvilken kunnskap material baserte 
kunstnere bærer med seg: en dyptliggende, stille 
kunnskap som kan være lett å ta for gitt fordi den er 
erfaringsbasert og nær. Denne bevisstheten har skjerpet 
oss i juryeringsarbeidet. Vi har hatt god takhøyde i 
diskusjonene og har erfart stor faglig utveksling ved 
å se hvordan verkene kan ha flere lag og ulike lese-
nøkler ut fra hvilket fagområde vi har vår bakgrunn i.

Tendenser 
Det er ikke alltid lett å sette fingeren på konkrete ten-
denser i feltet. Tendenser flyter ofte over i hverandre 
og strekker seg over lengre perioder. Likevel kan vi 
se noen tydelige retninger i årets søknadsmateriale.

Blant søkerne er tekstil et dominerende materiale, 
og sammen med keramikk, som også er godt repre-

sentert, fyller disse to materialene to tredeler av den 
totale søknadsmassen. En tydelig tendens kan sies å 
være et tverrfaglig utforskende fokus. Vi har sett et 
stort mangfold av materialer og teknikker. Noen verk 
er nærmest rene materialutforskinger, mens andre er 
rike på referanser. Det er en stor iver etter å utforske 
materialenes samspill. Mange arbeider er svært kom-
plekse i sin sammensetning med ulike materialer, 
former og overflatearbeid sidestilt i samme verk. Vi 
ser teknikker som driver materialene til bristepunktet 
og verk som er utformet slik at materialene illuderer 
et annet. 

Samtidig med at digitale verktøy har en mer integrert 
rolle i det skapende arbeidet enn tidligere, kan vi i 
flere verk se en tilbakeskuende tendens. Kunnskap 
om sanking av materialer og gamle teknikker er 
hentet opp fra glemselen, tatt med inn i samtiden og 
videreutviklet. Det er en tydelig aksept for bruk av 
forgjengelige materialer, og mange av verkene avstår 
bevisst fra foredling og konservering. Vi har sett 
flere større, romlige verk, men også en tendens til 
at mange arbeider med mer håndterbare kroppslige 
størrelser. Flere kunstnere tar for seg store alvorlige 
temaer, og vi ser særlig at klima og miljø og pande-
mien er tilbakevendende tematikker. Samtidig – på 
tross av dette – ser vi også tydelige innslag av humor 
og letthet i det innsendte materialet.

Juryens arbeid har vært svært interessant, og tidvis 
svært krevende. Det er med tungt hjerte vi har måttet 
refusere mange gode verk, og vi oppfordrer kunstnere 
som har blitt refusert til å søke igjen. I utvelgelsen 
har vi valgt å forsøke å gjenspeile søknadsmassens 
bredde i materialitet og teknikk, med et særlig fokus 
på arbeider som ikke tidligere har vært vist. Blant 
deltakerne i årets utstilling finner vi både nyutdannede 
og godt etablerte kunstnere fra kunsthåndverksfeltet i et 
aldersspenn mellom 26 og 77 år, og vi er stolte av å 
kunne vise frem verk fra hele 18 debutanter.

Det har vært en svært givende oppgave å få lov til å 

bli kjent med verkene som har blitt sendt inn til årets 
utstilling. Verkene har vokst med tiden vi har vært 
sammen med dem, noe som synliggjør kunsthånd-
verkets styrke og dybde, og ikke minst at kunsthåndverk 
både krever og tåler tid. 

Vi gleder oss til å åpne dørene for en storslått 
 årsutstilling i Sørlandets Kunstmuseum.

Velkommen! 

Årsutstillingens jury 2021
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Since 1975 the Annual Exhibition has functioned as 
an important viewing platform and a constant com-
panion for craft artists based in Norway. The Annual 
Exhibition can in many ways be considered a show-
case for Norwegian craft artists to present their cur-
rent work. It is a comprehensive expo that measures 
the pulse of current trends in the field, and artists 
who work with material-based art. Material-based art 
is flourishing and the Annual Exhibition is as popu-
lar as ever. It is a pleasure to see that the number of 
applicants is continuously growing, parallel to the 
interest in the medium.

The pandemic has led us down a strange path. We 
have experienced social isolation, cancelled exhibi-
tions and lost windows of opportunity. It has made 
our world smaller and more intimate, and many of us 
have turned our gaze inward during this period; the 
pandemic has also been a time for reflection. Ahead 
of the first selection process, the jury was very keen 
to find out how the applications to this year’s exhibi-
tion would appear in the wake of a year like this one. 
It was therefore a great pleasure to be presented with 
as many as 898 works by 379 artists in a great diver-
sity of materials, techniques and themes. 

The submitted works showed us that creativity is a 
force that does not recognise limitations, and that 
we can invent and be creative under highly varying 
conditions. But can imitations perhaps cause creativ-
ity to diverge from familiar paths? Among this year’s 
applicants we can see a clear exchange of knowledge 
between craft, visual art and design, a phenomenon 
that makes the boundaries between these mediums 
wonderfully diffuse, and the work of the jury all the 
more animated with discussions.

For the last time in history, this year we have con-
ducted the Annual Exhibition’s second selection 
process with the works physically present in the 
exhibiting rooms. Beginning in 2022, all of the 
selection processes will occur via digitally submit-

ted documentation material. It was with respect and 
great enthusiasm we met each other and the artworks 
in  Sørlandets  Kunstmuseum. And after the second 
round of  selections the exhibition now consists of  
53 works by 45 artists from all over Norway.

The Jury
Årsutstillingen’s jury is chosen at the Norwegian 
Association for Arts and Crafts’ (NK) national con-
vention. The jury consists of three craft artists and a 
representative from the exhibition venue. In addition, 
the jury is allowed to engage external consultants 
when necessary. At the jury’s constituent meeting in 
January 2021, we discussed the importance of secur-
ing diverse perspectives in order to make room for 
nuanced discussions during the course of the jury’s 
work. 

Based on this wish, we invited Per Ditlef Fredriksen, 
Professor of Archaeology at the University of Oslo 
to join in our work. Fredriksen has not evaluated the 
works, but instead functioned as an academic con-
sultant during the jury’s discussions. These discus-
sions have shed light on our various fields of exper-
tise and shown us how the evaluation of quality can 
vary, based on what discipline we come from. With 
his external gaze, Fredriksen has made us aware of 
our individual fields of expertise. Why do we make 
the choices we make, and what kind of expertise and 
accumulated experiences do each of us have that 
might colour our evaluations?

Fredriksen’s enthusiasm has been stimulating. By 
lifting our gaze and taking a look at craft from the 
outside for a second, we have been made aware of 
the various qualities inherent in this art form, and 
also appreciative of the knowledge and skills that 
material- based artists possess: a profound yet silent 
knowledge that can easily be taken for granted be-
cause it is based on experiences that are highly per-
sonal. This awareness has sharpened our judgement. 
We have had a generous and tolerant exchange in our 

discussions, and have benefited from a professional 
sharing of ideas, by observing how the works may 
have various layers and different keys for interpreta-
tion, based on our individual disciplines.

Trends 
It is not always easy to pinpoint specific trends in 
the craft world; they often bleed into each other and 
extend over protracted periods of time. Nevertheless, 
we can see a few clear currents in this year’s body of 
submitted works.

Textile is a dominating material among the applica-
tions, and together with ceramics, which is also well 
represented; they comprise two thirds of the total 
number of submissions. One can say that an inter-
disciplinary experimental focus appears to be a clear 
trend. We have seen great diversity in the amount of 
materials and techniques – some works are more or 
less pure material experiments – while others present 
a multitude of references. There is great eagerness 
in exploring the interaction between materials and 
many works are quite complex in their combinations 
of different materials, forms and surface treatment 
that are juxtaposed in one and the same piece. We see 
techniques that push the materials to their breaking 
point, and works that are designed to make the mate-
rials give the illusion of something entirely different.

At the same time that digital tools have gained a 
more integrated role in the creative process than pre-
viously, in several works we can observe a backward-
looking tendency. Skills related to the garnering of 
materials and out-dated techniques are retrieved 
from oblivion, brought into the present and devel-
oped further. There is a clear tolerance for using 
perishable materials, and many of the works delib-
erately refrain from being refined or conserved. We 
have seen several large three-dimensional works, but 
also a tendency where a number of artists work on a 
more physically manageable scale. Several of them 
deal with large, momentous themes, and among them 

climate change, the environment and the pandemic 
are recurring themes. At the same time, despite this, 
we also see elements of humour and joy in the sub-
mitted material.

The work of the jury has been extremely interesting, 
and at times also extremely demanding. It was with 
a heavy heart that we were forced to turn down many 
fine works, and we encourage the artists who were 
rejected to apply again. In our selection process we 
have made an effort to reflect the diversity of materi-
als and techniques among the submissions, and with 
a special focus on works that have not been shown 
before. Among the participants in this year’s exhibi-
tion we find both newly educated and well estab-
lished artists from the field of craft, ranging from 26 
to 77 years of age, and we are proud to present works 
by as many as 18 debutants.

It has been a rewarding task to be given the oppor-
tunity to become familiar with the works that were 
submitted to this year’s exhibition. The works have 
matured during the time we have spent evaluating 
them, which is an indication of the power and depth 
of craft art, and even more so, that craft art both re-
quires and tolerates time.

We look forward to opening the doors to an outstand-
ing Annual Exhibition in Sørlandets Kunstmuseum’s 
exhibition venues.

Welcome to the exhibition! 

The Annual Exhibition’s jury 2021

A Word from the Jury



Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det 
mest markante verket på Norske Kunsthåndverkeres 
årsutstilling. Vinneren premieres med 150 000 kro-
ner og får tilbud fra RAM galleri i Oslo om utstil-
lingsplass høsten/vinteren året etter.

Prisjury 2021
Elin Hedberg, representant fra Årsutstillingens jury
Pearla Pigao, kunstner
Zofia Cielatkowska, representant fra Norsk kritikerlag

*

Årets kunsthåndverkpris går til kunstneren bak et 
verk som utmerker seg både for det formelle og 
tekniske, samt dets relevans i samtiden. Juryen 
fremhever verket som håndverksmessig fremra-
gende, samtidig som det er konseptuelt og tematisk 
forankret i noen av dagens store spørsmål, deriblant 
avkolonisering. Verket imponerer med dets sterke 
visuelle uttrykk, mesterlige innfargingsteknikk og 
unike tolkning av en historie som fortsatt påvirker 
samfunnet.

Verket er vevd i nylonsnøre innfarget med ikat- 
teknikk. Ikat-teknikk handler om å reservere tråder 
 i renning og/eller innslag, gjennom knyting før 
farging. Arbeidet krever tålmodighet og presisjon 
for å få riktige farger på riktig plass. Frie assosiasjo-
ner utformer seg i veven nærmest som i et abstrakt 
 maleri, med et blått rektangel rammet inn i rødt. 
Polyestersnørene kan minne om perlegardiner som 
beveger seg svakt i vinden, og som barn elsker å leke 
med. Dette gir en viss performativitet til verket. Med 
sin store størrelse og levende farger er også verket 
visuelt slående. Det vekker interesse og inviterer 
betrakteren til å gå nærmere og bevege seg rundt 
arbeidet og spørre seg selv hva verket handler om. 

Verket forholder seg til en tid og et sted som har fått 
sentral betydning i en global historie. Øya Gorée 
langs den senegalesiske kysten var mellom 1500- og 
1800-tallet beryktet for sin plass som transithavn 
i den transatlantiske slavehandelen. Slavenes hus 
(Maison des esclaves), der «Door of No Return» 

finnes, ble bygd i 1780-årene. Den har blitt et sym-
bol for de mange deportasjonssteder for afrikanske 
slaver og er en del av UNESCOs verdensarv siden 
1978. Verket knytter seg også opp mot nyere historie-
forskning som revurderer nordmenns involvering i 
slavehandel på 1700-tallet. Og til samtidige debatter 
om avkolonisering av kunstverden, der maktstruktu-
rene som ble preget av historiske ulikheter fortsetter.

Kunstnerens personlige interpretasjon av et globalt 
fenomen, som påvirket livet til mange ulike men-
nesker på flere kontinenter, er basert på et visuelt 
minne: Gjennom det nære møter vi det globale i et 
uttrykksfullt verk. Verket er dypt meningsbærende 
uten å være bokstavelig, like vakkert som menings-
fullt. 

Juryen er stolt over å kunne tildele Ingunn Milly 
 Hansen Kunsthåndverkprisen 2021 for verket  
Door of No Return I (2020).
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The Craft Prize from Bildende Kunstneres Hjelpefond  
(The Relief Fund for Visual Artists) (BKH)

The annual craft prize is presented to the artist be-
hind the most outstanding work included in the 
 Norwegian Association for Arts and Crafts’ annual 
exhibition. The winner is awarded NOK 150 000 and 
is invited by RAM  galleri in Oslo to mount a show in 
autumn/winter of the  following year. 

The Jury in 2021
Elin Hedberg
Representative from the Annual Exhibition’s jury
Pearla Pigao
Artist
Zofia Cielatkowska
Representative from Norwegian Critics Association

*

This year’s Craft Prize goes to the artist behind a 
work that stands out with respect to its formal and 
technical qualities, and its contemporary relevance.

The jury has highlighted the work for its excellent 
craftsmanship, and for being conceptually and the-
matically grounded in some of the great issues of our 
day, among them decolonisation. The work creates 
a striking impression through it strong visual style, 
virtuoso dyeing technique and unique interpretation 
of a footnote in history that continues to influence 
society today.

The work is woven in nylon cords and dyed in the 
ikat technique. The ikat technique is characterised 
by reserving the threads in the warp and/or the weft, 
by knotting them before they are dyed. The work de-
mands patience and precision in order to get the right 
colour to fall in the right place.

Free associations appear in the weave almost like 
an abstract painting, with a blue rectangle framed in 
red. The polyester cords resemble the type of beaded 
curtains that sway gently in the wind, and which chil-
dren love to play with. This adds a certain performa-
tive quality to the work. With its monumental size 
and vivid colours the work is also visually arresting. 
It attracts attention and invites the viewer to come 

Tidligere vinnere av Kunsthåndverkprisen

2019: Frantzsen&Mjanger, glass
2018: Tulla Elieson, keramikk
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: Tovelise 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

closer, to walk around it, and to ponder its signifi-
cance. The work reflects a period and a location that 
has gained an iconic place in global history. Between 
the 16th and 19th centuries, the island of Gorée, off 
the coast of Senegal, was infamous for its position as 
a transit harbour in the transatlantic slave trade. The 
House of Slaves (Maison des esclaves), the site of the 
“Door of No Return” exists. It was build during the 
1780s. It has become a symbol of the many deporta-
tion sites for African slaves and was included among 
UNESCO’s world heritage sites in 1978.

The work is also associated with more recent histori-
cal research, which is in the process of reassessing 
Norwegian involvement in the slave trade during the 
18th century. And with contemporary debates regard-
ing the decolonisation of the art world, and how 
the power structures that were marked by historical 
inequality continue to be in place.

The artists personal interpretation of a global phe-
nomenon, which influenced the lives of so many 
people on several continents, is based on a visual 
memory: a personal experience becomes global in 
this expressive work of art. 

The work carries a profound message without being 
literal, and is as beautiful as it is meaningful. 
The jury is proud to award Ingunn Milly Hansen this 
year’s Craft Prize for the work Door of No Return I 
(2020).
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Previous winners of the Craft Prize

2019: Frantzsen&Mjanger, glass
2018: Tulla Elieson, ceramics
2017: Irene Nordli, ceramics
2016: Sofie Nørsteng, ceramics
2015: Stian Korntved Ruud, wood
2014: Margrethe Loe Elde,textile
2013: Pia Antonsen Rognes, textile
2012: Torbjørn Kvasbø, ceramics
2011: Kari Dyrdal, textile
2010: Sidsel Hanum, ceramics
2009: Tanja Sæter, glass
2008: Nanna Melland, metal
2007: Helene Kortner, ceramics
2006: Franz Schmidt, textile
2005: Ingen utstilling/prisutdeling
2004: Fanny Sophie Gjestland, metal
2003:  Jørgen Moe, ceramics
2002: Alexander Grüner, textile
2001: No exhibition
2000: May Bente Aronsen, textile
1999: Elisabeth von Krogh, ceramics
1998: Trine Mauritz Eriksen, textile
1997: Eirik Gjedrem, ceramics
1996: Beth Wyller, ceramics
1995: Sigurd Bronger, metal
1994: Gro Jessen, textile
1993: Tovelise Røkke-Olsen, ceramics
1992: Åse Ljones, textile
1991: No exhibition
1990: Hanne Heuch, ceramics
1989: Liv Blåvarp, wood
1988: Leif Stangebye-Nielsen, metal
1987: Anna Sophie Rodin, textile
1986: Lillian Dahle, wood

18 19



Finn Erik Alsos minnepris skal gå til kunstneren bak et 
verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapen-
de og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes 
eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig.
 

*

Årets minnepris går til kunstneren bak et verk som ut-
merker seg i komposisjon, kontrast og vektbalanse.

Verket er et objekt sammensatt av flere elementer, 
utformet i et bredt spekter av teknikk, materiale og 
overflatebehandling. Hovedobjektet, en keramisk 
beholder i dype grønn- og blåtoner, er støpt i leirgods 
og deretter deformert med en «punch in the face». I den 
kollapsede beholderen balanserer det to keramiske deler 
i oransje og hvitt som er både modellert og presset ut i 
hankepresse, noe som gir en dynamisk vektrelasjon. Til 
sammen danner elementene en fargesterk og spennende 
skulptur som gir oss assosiasjoner til kollaps, forfall, 
frihet og organisk vekst.

Deformeringen av den opprinnelige, funksjonelle kera-
miske beholderen kommenterer kunsthistoriske refe-
ranser med frisk humor. Verket kan på mange vis få oss 
til å tenke på en komplett «vase med blomst», for her er 
alt inkludert. Men i samme åndedrett forlater objektet 
alle konvensjoner og trer frem som et skulpturelt verk i 
utsøkt komposisjon. Kunstneren utforsker med lekenhet 
leirens potensiale. Hun sidestiller grovt med det fint gla-
serte på en uventet måte. Objektet er detaljrikt og over-
rasker i fargevalg og spenning. Juryen liker at verket 
bærer i seg mange tilfeldigheter, samtidig som det føles 
kraftfullt og er ytterst godt komponert. Kunstneren bak 
verket viser solid dybdekunnskap, et egenartet blikk og 
en dyp materialeforståelse i måten hun evner å benytte 
seg av improvisasjon på samtidig som hun har en sterk 
regi. Det performative i deformeringen av krukken gjør 
at vi opplever verket som impulsivt, aktivt og nærmest 
iscenesatt. 

Ved å integrere en keramisk «re-glasert» del fra en 
installasjon av kunstneren Linda Sormin i verket setter 
kunstneren i sving refleksjoner rundt definisjonen av 
kunstnerisk eierskap. Samarbeidsformen viser hvordan 
kunstneren uredd og nysgjerrig kombinerer og setter 
sammen både materialer, referanser og mennesker i en 

stadig utforskende praksis. 

Nettopp en slik uredd utforskende praksis som verket 
representerer, bærer umiskjennelig signaturen av en 
av Norges viktigste og mest aktive keramikere. Vinne-
ren av Finn Erik Alsos’ minnepris har et omfattende 
kunstnerskap med stor eksponering både nasjonalt og 
internasjonalt. Hun er aktiv og produserende, åpen og 
nysgjerrig og ligger alltid litt i forkant. Hun har inspi-
rert mange og har bidratt sterkt til keramikkens faglige 
utvikling i Norge, både gjennom eget kunstnerskap og 
sin kuratoriske praksis. 

Årets prisvinner er ytterst profesjonell, samtidig som 
hun ivaretar en uanstrengt lekenhet i arbeidet som både 
appellerer og inspirerer bredt.

Juryen er stolt over å kunne tildele Heidi Bjørgan årets 
Finn Erik Alsos minnepris for verket Object 1083 (2021).

Tidligere prisvinnere

2020: Sofia Karyofilis
2019: Vidar Koksvik
2018: Sidsel Hanum
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The Finn Erik Alsos Commemorative Prize goes to 
the artist behind a work in the Annual 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.
 

*

This year’s Finn Erik Alsos Commemorative Prize 
goes to the artist behind a work that stands out by 
virtue of its composition, contrast and weight bal-
ance.
 
The work is an object compiled of multiple elements, 
designed in a broad range of techniques, materi-
als and surface treatment. The main component, a 
ceramic vessel in deep green and blue tones, is cast 
in earthenware and then deformed with a “punch in 
the face”. In this collapsed vessel two ceramic parts in 
orange and white are balanced, which are modelled 
as well as forced through a crank press, producing 
a dynamic distribution of weight. Together these 
elements make up a colourful and exciting sculpture 
that brings to mind associations of collapse, decay, 
autonomy and organic growth.

The deformation of the original functional ceramic 
vessel is a feisty and humorous commentary on art 
history. The work can in many ways lead us to think 
of a complete “vase with flowers” aesthetic; here 
everything is included. But in the same breath, the 
object abandons all convention and appears as a 
sculptural work with an exquisite composition. The 
artist playfully explores the clay’s potential. She jux-
taposes course and smooth glazes in an unexpected 
way; the object is rich in details and surprising in its 
coloration and tension. The jury likes the fact that it 
incorporates many accidental elements, at the same 
time that it feels powerful, and is extremely well 
composed. The artist behind the work demonstrates 
solid knowledge, a unique gaze and a profound un-
derstanding of the materials; she succeeds in practic-
ing improvisation, while simultaneously remaining 
in control. The perfomative aspect, in the way the 
vessel was deformed, leads us to experience the work 
as impulsive, proactive and almost staged.
By integrating a “re-glazed” ceramic part from an 

installation by the artist Linda Sormin into her work, 
the artist triggers reflections around the idea of artis-
tic ownership. This collaboration form demonstrates 
how the artist boldly and inquisitively combines and 
puts together materials, references and people in an 
enduringly experimental practice.

It is precisely such a boldly experimental practice, 
which the work represents, that bears the unmistak-
able signature of one of Norway’s most prominent 
and most active ceramic artists. The winner of the 
Finn Erik Alsos Commemorative Prize has a compre-
hensive oeuvre behind her, with extensive exposure 
both nationally and internationally. She is active and 
productive, open and curious and is always poised 
one step ahead. She has inspired many and has con-
tributed greatly to the development of ceramic art in 
Norway, via her own artistic work and in her curato-
rial work.

This year’s winner is exceptionally professional at 
the same time that she maintains a carefree playful-
ness in the work, which is both widely appealing and 
inspiring.

The jury is proud to award Heidi Bjørgan this year’s 
Finn Erik Alsos Commemorative Prize for the work 
Object 1083 (2021). 

Previous winners

2020: Sofia Karyofilis
2019: Vidar Koksvik
2018: Sidsel Hanum
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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. 

*

Mens verket som blir tildelt årets minnepris trekker 
tankene mot tempo og impulsivitet, gjør årets debutant-
pris det helt motsatte. I dette verket er det møysommelig 
arbeid som står i fokus. Verket er lavmælt, heller enn 
fargesterkt. Kunstneren bak dette verket har vendt seg til 
det nære for inspirasjon og referanser. 

Verket er et broderi i lin og naturmaterialer utført i 
teknikken svartsøm, en teknikk som brukes på skaut, 
krager og skjorteermer i enkelte bunader i norsk tradi-
sjon. Kunstneren bak verket bruker fri tolkning av tek-
nikken ved å ta utgangspunkt i tradisjonelle mønstre, for 
videre å brodere elementene direkte, uten skisser, stadig 
komponert på nye måter. Arbeidet er sterkt håndverks-
messig utført.

Verkets format er inspirert av navneduktradisjonen i 
oppskalert format. Navneduken har røtter helt tilbake til 
1500-tallet og fungerte som skolering i broderi for piker 
på 1700- og 1800-tallet. Navneduken kunne ta form 
som arkiv for broderimønster som man ønsket å bruke 
senere, og det er nettopp et personlig arkiv årets debu-
tantprisvinner viser oss med sin svartsøm. 

I broderiet ser vi en rekke mønstre – hovedsakelig svarte 
– i asymmetrisk komposisjon, med sparsommelig bruk 
av farge. Verket kan ved første øyekast fremstå som 
tradisjonsbundet, men ved nærmere ettersyn inviterer 
verket til videre refleksjon. Elementene som innled-
ningsvis knytter seg til det tradisjonelle, vokser videre 
og tar moderne motiver. De antyder piktogrammer, 
piksler, populærkulturelle referanser og moderne iden-
titetsmotiver. På subtilt vis legger kunstneren igjen spor 
av seg selv og sin samtid. På denne måten evner verket å 
formidle noe universelt om tegn som symbol og iden-
titet. Svartsømmen binder fortid sammen med nåtid og 
aktualiserer både tradisjon og fornyelse.

Tid og spor er gjennomgående latent i dette verket som 
er brodert på 225 timer. Broderiet gir oss en umiddel-

bar opplevelse av tiden som har blitt viet arbeidet. Vi 
leser sporene av kunstneren som fysiske, performative 
handlinger, som spor. For å bli kjent med verket er det 
nødvendig at betrakteren bruker tid. Overflaten er rikt 
dekorert med mange detaljer og kan vise oss noe nytt 
hver gang vi besøker verket. 

Verkets kunstneriske utforskning, som beveger seg 
mellom moderne samtidskunst og private rom, set-
ter handlingsbåren kunnskap mellom generasjoner i 
sentrum. Kunstneren oppnår i dette rommet å tematise-
re problemstillinger knyttet til seksualitet og kvinne-, 
kunstner- og morsrolle. Broderi har tradisjonelt blitt sett 
på som noe som hører hjemmet til, og ved å oppskalere 
broderiformatet til et veggteppe synliggjør kunstneren 
tradisjonen og håndarbeidets plass i vår kunst- og kul-
turhistorie. 

På tross, eller kanskje på grunn av, verkets sterke 
tilknytning til kulturell arv, er det noe universelt kjent i 
ornamentikken i dette verket. Vi trenger ikke å kunne 
kodene for å forstå verket. Det virker som om symbole-
ne trer frem fra en felles kulturarv som ikke er nasjonal, 
men global, som peker både bakover og fremover i tid. 
Det får oss til å reflektere rundt identitet og gruppetil-
hørighet. I det spesifikke evner dette verket å vise oss 
tegnet som stadig kalibrerende, overskridende og felles. 
Tegnet fremstår nærmest universalt, og vår kultur er 
med ett ikke så ulik andre kulturer.

Årets debutantpris går til Monika Mørck for verket 
Svartsaum (2021)

Tidligere prisvinnere

2020: Linda Morell
2019: Veslemøy Lilleengen
2018: Helle Høeg Voldstad
2017: Ahmed Umar
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NK’s Debutant Prize goes to an artist who has not 
previously participated in the Annual Exhibition, 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. 

*

Although the work that has won this year’s commem-
orative prize brings to mind notions of tempo and 
impulsiveness, the debutant prize does the exact op-
posite. In this piece, the meticulous work is in focus; 
it is low-keyed rather than vibrant in colour, and the 
artist behind it has turned to her close surroundings 
for inspiration and references.

The work is a piece of embroidery in linen and vari-
ous natural materials, designed in the “svartsøm” 
technique (black stitching on white fabric); a tech-
nique used on scarves, collars and sleeve cuffs in 
some of the national costumes based on Norway’s 
cultural heritage. 

The artist behind the work practices a free interpreta-
tion of the technique, by beginning with traditional 
patterns, to then embroider the elements directly – 
without preliminary sketches – composing them in 
continuously new ways. The work is a masterfully 
executed example of the craft.
 
The format of the piece is inspired by the needle-
work sampler tradition, only in an enlarged format. 
The needlework sampler has roots that hail back to 
the 16th century, and functioned as a form of school-
ing in stitches for girls during the 18th-19th centuries. 
The needlework sampler was also used as a form of 
archive, or collection of embroidery patterns one 
wished to keep for later use, and it is precisely that, 
a personal archive, this year’s winner of the debutant 
prize shows us in her use of svartsøm. 

In the embroidery we can see a number of patterns, 
mainly black, in asymmetrical compositions with a 
sparing use of colour. At first glance the work may 
appear to be bound by traditional designs, but upon 
closer inspection the work inspires further reflection. 
The elements that are initially linked to tradition 

continue to grow and take on modern motifs; they 
suggest pictograms, pixels, popular culture referenc-
es and motifs around the concept of identity. Unob-
trusively, the artist leaves behind subtle traces of her-
self and the times she lives in. In this way the work 
is able to convey something universal about signs as 
symbols and identity. The svartsøm technique con-
nects the past with the present, while simultaneously 
embodying tradition and renewal.

Time and traces are silently present throughout 
this work that was embroidered in the course of 225 
hours. The embroidery offers us an immediate sense 
of the time that was devoted to the work and we read 
the traces left by the artist as a physically performa-
tive activity, as traces. In order to become familiar 
with the work it is also necessary for the viewer to 
spend time with it; the surface is richly embellished 
with many details, and can reveal something new to 
us each time we revisit the work.

The artistic experimentation that alternates between 
modern contemporary art and private space places 
activity-transmitted knowledge between generations 
at the fore. In this space the artist manages to elu-

cidate themes related to sexuality, and the separate 
roles of woman, artist and mother. Embroidery has 
traditionally been considered as belonging in the 
home, and by enlarging the format of the embroidery 
to the size of a wall hanging, the artist sheds light on 
the tradition, as well as handicrafts place in our artis-
tic and cultural history.

Despite, or perhaps due to the work’s strong associa-
tion with cultural heritage, there is something univer-
sally familiar about the ornamentation in this work. 
We don’t need to understand the codes in order to 
understand the work; it’s as though the symbols ap-
pear out of a common cultural heritage, which is not 
national, but global; which points both backwards 
and forwards in time. It causes us to reflect over iden-
tity and group affiliation. In its specificity, this work 
succeeds in demonstrating to us that signs are con-
tinuously calibrating, transformative and common. 
The signs almost appear universal, and our culture is 
suddenly not so different from other cultures.

This year’s debutant prize goes to Monika Mørck for 
the work Svartsaum (2021).

Previous winners

2020: Linda Morell
2019: Veslemøy Lilleengen
2018: Helle Høeg Voldstad
2017: Ahmed Umar
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Om kunstnerne About the artists

Monika Mørck (f. 1984) er utdannet 
ved Accademia Italiana, Firenze og 
Kunsthøgskolen i Oslo der hun tok 
sin mastergrad i 2013. Etter mange 
år i Oslo har hun nå flyttet tilbake 
sin hjemby Trondheim. Med ut-
gangspunkt i egen livssituasjon og 
egne erfaringer undersøker hun pro-
blemstillinger knyttet til kvinnelig 
identitet og seksualitet. Med interes-
se for handlingsbåren kunnskap job-
ber hun variert innenfor spekteret av 
tekstile teknikker som eksempelvis 
broderi, innfarging og applikasjon. 
Hun tar i bruk håndarbeidsteknikker 
som står i fare for å forsvinne, men 
også forenklede hobbymetoder i 
et samspill mellom hverdagsliv og 
kunstnerisk utforskning.

Monika Mørck (b. 1984) received 
her education at Accademia Italiana 
in Florence and the Oslo National 
Academy of the Arts, where she 
earned her Masters degree in 2013. 
After years of residence in Oslo she 
has now moved back to her home 
town of Trondheim. She investi-
gates issues linked to pursues her 
interest in procedural knowledge 
within a full array of textile techni-
ques including embroidery, dyeing 
and application. She utilises craft 
techniques that risk neglection, as 
well as simplified hobby methods in 
an interplay between daily life and 
artistic exploration. 

Heidi Bjørgan (f. 1970) er oppvokst 
i Trondheim. Hun er utdannet ved 
Kunsthøgskolen i Bergen og Konst-
fack Stockholm og har en tilleggs-
utdannelse som kurator fra Kunst-
høgskolen i Bergen. Med keramikk 
som sitt «lerret», eksperimenterer 
Bjørgan med glasur og farger, der 
resultatet er et saftig og uttrykksfullt 
ytre. Et vesentlig prinsipp i hennes 
kunstnerskap er å hele tiden utfordre 
og bryte regler, og gjennomgående 
er en utforskning av teknikker, ma-
terialer og farger.

Heidi Bjørgan (b. 1970) grew up in 
Trondheim. She educated herself 
at the Bergen Academy of Art and 
Design and Konstfack University 
of Arts, Crafts and Design in Stock-
holm, with a supplemental educa-
tion in curating, also at the Bergen 
Academy of Art and Design. Using 
ceramics as her ‘canvas’, Bjørgan 
experiments with glazes and co-
lours, resulting in a lush and expres-
sive exterior. An essential principle 
in her artistry entails her consistent 
challenging and breaching of rules 
coupled with exploration of techni-
ques, materials and colours. 

Ingunn Milly Hansen (f. 1952) er 
tekstilkunstner og bor og arbeider 
i Bodø. Hun har fire års utdannelse 
innenfor tekstil/vev blant annet fra 
Røros Yrkesskole, pedagogisk ut-
danning fra Bodø Lærerhøgskole og 
kunsthistorie grunnfag fra Univer-
sitetet i Bergen. Hennes praksis har 
bestått av vevde tekstiler, hvor utfor-
skingen av materialet og håndverket 
har vært en viktig del av prosessen. 
Etter hvert tok arbeidene form av 
enklere tekniske problemstillinger, 
og fargen ble det sentrale i uttrykket. 
Hun farger renningstrådene før hun 
setter opp veven. Partier som ikke 
skal ha farge, blir reservert ved sur-
ring og knyting. Bare en liten del av 
tekstilen er vevd, resten er hengende 
tråder.

Ingunn Milly Hansen (b. 1952) is 
a textile artist who lives and works 
in Bodø in Nordland County. Her 
education includes four years of 
study in textile art/weaving from 
Røros Yrkesskole, teacher training 
from Bodø Lærerhøgskole (now 
 Høyskolen i Bodø) and one year 
of art history from the University 
of Bergen. Her artistic practice has 
consisted of woven textiles, in which 
exploration of the materials and 
handicraft has been a central feature 
of the working process. Her works 
eventually became characterised by 
more specific technical issues, and 
colour became an important aspect 
of her idiom. She dyes the warp 
threads before setting up the loom. 
Sections that are intended to remain 
without colour are reserved via 
twining and knotting. Only a small 
portion of the textile is woven, the 
remainder is composed of hanging 
threads.
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Skrog er en del av en undersøkende prosess, der utgangspunktet 
er menneskekroppen som et biologisk, psykologisk og kulturelt 
fenomen. Arbeidet har en kombinasjon av abstrakte og gjenkjennbare 
elementer som peker på noe kroppslig, men som egentlig ikke er det.
Arbeidet består av to elementer som er pragmatisk sammenføyd, ved 
at gummien er tredd på treverket som et midlertidig møte mellom 
materialene. Trestokkene er spent opp i hver sin retning, og den elas-
tiske gummiformen deformeres av kreftene fra de oppspente trestok-
kene. Verket åpner opp for undersøkelser av bevegelse og spenn.

Skrog is part of an exploratory process based on the human body as 
a biological, psychological and cultural phenomenon. The work is 
a combination of abstract and recognizable elements that allude to 
something body-like, but actually isn't. The work consists of two ele-
ments that are pragmatically joined, in which the rubber is slid over 
the wood leading to  temporary contact between the materials. The 
tree trunks are suspended in two different directions and the elas-
tic rubber shapes become deformed from the torsion created by the 
suspended tree trunks. The work opens up for the study of movement 
and tension.

SkrogAleksander  
Jæger 2021

Gummi og tre (osp), spraylakk, støp luftverktøy, treskjæring
Rubber and wood (aspen), spray paint. Cast, air compressor, woodcarving
180 x 100 cm
ca. 10  kg
80 000,-
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Compañía de tres no vale res er et spansk uttrykk skrevet i 1726. Sitatet 
er utgangspunktet for mange senere kjente og lignende uttrykk, som 
«Two is company, three is a crowd». På norsk kan sitatet oversettes 
direkte til «Et selskap bestående av tre er ingenting verdt». Gruppe-
dynamikk er grunnleggende interessant og viktig. Fraværet av den 
eller isolasjon til en gruppe har for mange av oss vært en prøvelse det 
siste året. Tre karakterer i samme hovedmateriale. Ulike, men like. 
Hvordan har de det?

Compañía de tres no vale res is an anonymous Spanish expression 
dating from 1726. The quotation is the basis of many later familiar 
and similar expressions, such as "Two is company, three is a crowd". 
In Norwegian the quote can be translated directly as "Et selskap 
bestående av tre er ingenting verdt". Group dynamics is fundamen-
tally interesting and important. The absence of it or the isolation of 
a group has been a trying experience for many of us during the past 
year. Three characters in the same base material. Different, yet alike. 
How are they doing?

Compañía de tres no vale resAnders Pfeffer  
Gjengedal* 2020

Håndskulpturert, sørlandseik, brent asketre/eik, zebra wood, granitt, lær
Hand sculpted oak from South Norway, burnt wood made of ash /oak,  
zebrawood, granite and leather
95 x 40 x 130 cm
49 000,-
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Komposisjonen Nattskift er inspirert av tanken på alle som holder 
samfunnet i gang og er oppe om natten for å passe på at alt fungerer. 
Funn av materialer har gitt liv til komposisjonen. Etter å ha farget 
tekstiler, har jeg trykket/etset direkte med planker og silketrykk på 
stoffet.

The composition Nattskift is inspired by the thought of all the people 
who contribute to keeping society going by staying awake at night, 
to make sure that everything functions as it should. Collected materi-
als have given life to the composition. After having dyed the textiles, 
I have printed/etched directly onto the fabric with planks and screen 
printing.

NattskiftAnita  
Gaassand 2020

Material- og silketrykk, ets på innfarget tekstil
Material and silkscreen print, chemical etching on dyed fabric
115 x 215 cm
1620 g
30 000,-
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Furutrærne ga slipp på sine greiner / jeg sanker dem inn / koker og 
rensker kvistene / kobler dem forsiktig sammen

Pine trees relinquished their branches / I gathered them / boiled and 
cleaned the twigs / connecedt them carefully

Bare å ta seg sammen (versjon I)Ann Kristin 
Aas 2021

Bearbeidede furukvister, rammer av bjørk, ubehandlet tre
Pine twigs worked into sculptural objects and attached to frames  
made of birch, untreated wood
7 trerammer à 25 x 30 x 6 cm
80 000,-
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Med utgangspunkt i sin bakgrunn fra det tradisjonelle vevnadsfaget, 
har Størseth videreutviklet et formspråk som tar håndverket inn i en 
samtidig kontekst. Små scener fra hverdagen, gjenkjennelige mønstre 
og elementer fra historiske møbel- og interiørtekstiler blandes sam-
men og skaper en helhet der fortid og nåtid spiller sammen. Også i 
verket Mitt Åkle 2021 ser man dette. Størseth kombinerer gamle vevs-
tradisjonsuttrykk med produksjon på moderne håndvevstoler,  
og ser både historie, tradisjon og utvikling rett i øynene.

Based on his background in traditional weaving, Størseth has devel-
oped an idiom that carries the handicraft into a contemporary con-
text. Little everyday vignettes, familiar patterns and elements from 
vintage furniture and interior textiles are combined to form a whole 
in which past and present interact. One can see this in the work Mitt 
Åkle, 2021 as well. Størseth combines traditional weaving styles with 
production on modern handlooms, thereby looking at history, tradi-
tion and progress straight in the eye.

Mitt ÅkleAnne 
Størseth 2021

Ull og 12-skaftet sateng, vevd på TC-2 håndvevstol
Wool and 12-shaft satin woven on a TC-2 handloom
96 x 91 cm
1 kg
24 000,-
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Etter å ha arbeidet med leire i mer enn 50 år, har jeg en sterk fortro-
lighet til dette materialet som aldri opphører å utfordre meg og gir 
meg lyst til å oppdage nye muligheter, former og uttrykk.

After having worked with clay for more than 50 years I have an inti-
mate understanding of this material, which never ceases to challenge 
me and make me want to discover new possibilities, shapes and forms 
of expression.

Rêver (Reveriet)Anne Marie 
Hagerup 2020

Steingods og porselen
Stoneware and porcelain
32 x 32 x 32 cm
8–10  kg
30 000,-
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Et objekt bryter inn i jordas atmosfære – for så å bli trukket inn 
mot jorden – dette er bakgrunn for både maleriene og tekstilarbei-
dene mine. Fordi det er viktig å stoppe opp og tenke litt på de store 
spørsmålene: at vi er på denne jorda et øyeblikk i tid – og at tingene 
vi tar for gitt, kan ta slutt raskere enn vi tror.

An object breaks through the Earth’s atmosphere — to be drawn to-
wards the Earth — this is the background for both my paintings and 
my textile works. Because it is important to take a pause and think 
about the big questions; that we are on this Earth for only an instant 
in time — and that the things we take for granted can disappear faster 
than we think.

IKAROS FALLER

MykOide III

MykOide IV

Anne-Kari 
Jansen* 2021

Tekstil, broderi, moulinégarn på bomullstekstil
Textile, embroidery, mouliné yarn on cotton fabric
54 x 71 cm
< 0,5 kg
68 000,-

2020
Tekstil, broderi, moulinégarn på bomullstekstil
Textile, embroidery, mouliné yarn on cotton fabric
47 x 50 cm
< 0,5 kg
39 000,-

2020
Tekstil, broderi, moulinégarn på bomullstekstil
Textile, embroidery, mouliné yarn on cotton fabric
49 x 47 cm
39 000,-
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Skulpturene består av deler av former modellert i leire som etter 
brenning kobles sammen og bygges ut til lengre enheter. De settes 
sammen til skulpturer som befinner seg langsmed bakken. Formene 
er brent og påført glasur og deretter underglasurfarge, som gir en tørr 
og ru overflate. Skulpturdelene skaper en virkning i at de utforsker 
balansepunktet og forholdet mellom stort og lite, der helheten kan 
fremstå som monumental selv innenfor en liten skala.

The sculptures consist of fragments of shapes modelled in clay, which 
after being fired are attached to each other and formed into longer 
segments. They are arranged into sculptures that lie extended on the 
ground. The forms are fired and applied first with a glaze and then 
with an underglaze, which produces a dry and rough surface. The 
sculptural parts create an effect through exploring balancing points 
and the relationship between large and small, with the result of ap-
pearing monuental even within a small scale.

Signaler – Grønn

Signaler – Rosa og Grønn

Astrid 
Sleire 2021

Modellert keramikk, glasur og underglasur
Modelled ceramics, glaze and underglaze
17 x 18 x 110 cm
2,8 kg
35 000,-

2021
Modellert keramikk, glasur og underglasur
Modelled ceramics, glaze and underglaze
12 x 9 x 92 cm
35 000,-



48 49

Når mørket vil ta overhånd II er en refleksjon over livets skjørhet. 
Lyset og skimmeret i arbeidene representerer håpet og livet. Mørket 
og de sykelige fargene som kan skimtes i noen av objektene, repre-
senterer angst, desperasjon og sykdom.

Når mørket vil ta overhånd II is a reflection on the fragility of life. 
The light and glow in the works represent hope and life. The dark-
ness and sickly colours, which can be glimpsed in some of the  
objects, represent anxiety, desperation and illness.

Når mørket vil ta overhånd IIBeate 
Einen* 2021

Rominstallasjon i munnblåst glass, kobbertråd
Room installation composed of handblown glass, copper wire
18 moduler à 25 x 25 x 25 cm 
1,8 kg pr modul
162 000,-



50 51

Daniella Bergschneiders håndmodellerte keramikk tar form som 
skulpturelle spikerobjekter som videre er arbeidet inn i fargede 
 polyamid-tekstiler. Materialene kontrasterer hverandre i tekstur, 
hardhet, og visuell karakter. Det er en dualitet i Bergschneiders prak-
sis som vaker mellom det organiske og det syntetiske, det animerte 
og det ikke animerte, det sterke og det sårbare. Skulpturene tar form 
som skapninger, eller til og med virus. I møtet med verkene ønsker 
Bergschneider å iverksette det hun kaller for visuell taktilitet.

In Daniela Bergschneider’s sculpture Hybridia spiky hand moulded 
ceramic shapes are worked into pre-dyed Polyamid fabric, two mate-
rials that counter each other in texture, softness, and visual appear-
ance. It is in this duality that her artistic practice lingers; between the 
organic and the synthetic, the animate and the inanimate, strength 
and vulnerability. Coming across as creatures or even viruses, her 
sculptures are created to achieve an expression she calls Visual Tactility. 

HybridiaDaniela 
Bergschneider 2020

Farget nylon tekstil, håndmodellert porselen, steingods, aluminiumrør
Dyed nylon fabric, hand moulded porcelain, black stoneware, aluminum pipes
110 x 70 x 25 cm 
ca. 25 kg
33 000,-
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FØNIKS er en serie arbeider der farger gradvis fades ut og inn i 
hverandre. Verkene er inspirert av soloppgang og solnedgang, og 
fortellingen om fabeldyret Føniks.

«Ved soloppgang antennes reiret av gløden til morgenrøden, og både 
reiret og fuglen brenner kraftig og blir til aske. Fra denne asken 
gjenoppstår Føniks som en ung, ny fugl, som stiger høyt opp på him-
melen.»

FØNIKS is a series of works in which colours gradually fade in and 
out of each other. The works are inspired by sunrise and sunset, and 
by the story of the mythical creature Phoenix.

“At sunrise the nest is ignited by the red glow of morning, and both 
the nest and the bird burn fiercely and turn to ashes. From these ashes 
the Phoenix emerges as a young, new bird, rising high in the sky.” 

FØNIKSEirin Bjørsland 
Hansen 2021

Blåst glass, sandblåst
Blown glass, sandblasted
35 x 19 cm 
5 kg
18 000,-
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Jeg er interessert i figuren som historieforteller, og hvordan vi projis-
erer våre egne tanker og følelser inn i den. I figurene kombinerer jeg 
det morsomme og humoristiske med det triste og tankefulle – fordi 
det er sånn livet er. Jeg har ofte en idé om hva jeg har lyst til å lage, 
men ender alltid opp med noe helt annet. Jeg lar figuren få leve sitt 
eget liv, og følger de innfall som måtte oppstå i prosessen.

I am interested in the figure as storyteller, and how we project our 
own thoughts and feelings into it. In the figures I combine funny and 
humorous elements with sad and contemplative ones, because that 
is how life is. I often have an idea of what I want to make, but always 
end up with something entirely different. I allow the figure to live its 
own life, and follow whatever ideas arise during the process. 

The RabbitElin 
Aasheim 2019

Håndbygget steingods, diverse glasurer
Hand wrought stoneware, various glazes
67 x 36 x 25 cm 
15 kg
22 000,-
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Kunstnerisk er eg opptatt av eige liv og det som framkaller minner. 
Eg er vokst opp i ei bedrift der eg vandra mellom metall, betong og 
arbeidsfolk. Frakting av varer var ein del av dagleglivet. Lastebilen 
som henta varene, knytte eg til verda der ute, ei verd ein ikkje kjende 
til. Denne gummien som kan føra ein kvar ein vil. Difor er eg opptatt 
av prosessen eit materiale gjennomgår frå sitt opprinnelege bruksom-
råde til det nye uttrykket som oppstår. Slik som gummislangane her 
gjer, frå traktor, motorsykkel og sykkel til ein vridd skulptur. 

As an artist, I am preoccupied with my own life and the things that 
evoke memories. I grew up in a manufacturing business where I 
would roam around in between metal, concrete and workmen. The 
transportation of wares was part of everyday life. I associated the 
truck that fetched the wares with the world out there, a world I knew 
nothing about. This rubber that can lead you anywhere you wish.
That is why I am interested in the process a material undergoes from 
its original area of use to the new idiom that arises. Such as these 
inner tubes do, from tractors, motorcycles and bicycles to a twisted 
sculpture. 

VriddBLÅElse Karin 
Tysse Bysheim* 2020

Vridde og vrengte gummislangar, luft
Twisted and inverted rubber inner tubes that are blown up in the process
100 x 100 x 150 cm 
10–13 kg
43 000,-
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Kimonoens vakre, eksklusive tekstiler har inspirert dette arbeidet. 
Ved å bruke keumboo, en 2000 år gammel asiatisk teknikk, hvor det 
legges 24K gull på sølv, skapes kontraster, og det taktile trer enda mer 
frem.

The beautiful, exclusive textiles of the kimono have inspired this 
work. By employing keumboo, a 2,000-year-old Asian technique, 
in which 24K gold is superimposed on silver, contrasts arise and the 
tactile effect becomes even more visible. 

KIMONOEva Marit 
Edwardsen* 2019

Fintsølv, 925s og 24K gull i keumboo teknikk
Fine silver, 925s and 24K gull, the keumboo technique  
is used to combine the gold and silver
9 x 7 x 0,5 cm 
33 g
24 000,-
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Skjult i den perlede sitronen er ein musikkboks. Når du dreier på 
handtaket, høyrer du sangen Imagine av John Lennon («Lennon» 
høyrer og ser ut som ordet «Lemon», spesielt når du ikkje har brillene 
på). Den første linjen i sangen er Imagine there's no heaven. Når du ser 
på halskjedet og førestiller deg at det er ingen sitron, er det vanskel-
eg, fordi det er ein sitron! Eller ikkje? Det er ikkje ein ekte sitron. Det 
minner om maleriet Ceci n’est pas une pipe av den belgiske surrealis-
ten René Magritte.

Hidden inside the lemon made of beads is a music box. When you 
turn the handle you can hear the song Imagine by John Lennon ("Len-
non" sounds and looks like the word "Lemon", especially when you 
are not wearing your glasses). The first line in the song is Imagine 
there's no Heaven. When you look at the necklace and imagine that it 
is not a lemon, it's difficult because it is a lemon! Or not? It is not a 
real lemon. It is like the painting Ceci n’est pas une pipe by the Belgian 
surrealist René Magritte. 

Imagine There's No LemonFelieke 
van der Leest 2020

Hekla, smidd, tekstil, musikkboks (metall, plast), glassperler, sølv
Crocheted, forged. Textile, music box (metal, plastic), glass beads, silver
50 x 18 x 6 cm 
200 g
20 000,-
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Flyt #2 inngår i en serie arbeider som er laget av sauegnagde kvister. 
Disse er samlet opp i vinterinnhegningen etter at sauene har gnagd 
bort barken. Sporene av dyras tenner kan sees som tegninger og or-
namenter i treverket.

Kvistenes organiske linjer minner om sauenes bevegelsesmønster i 
terrenget. Det oppstår alltid smale stier som følger høydekurvene på 
beitet. Man kan følge flokkens flyt med blikket som fine tegninger i 
landskapet.

Flyt #2 is included in a series of works made of twigs gnawed by 
sheep. These are gathered together in the winter enclosure after the 
sheep have cleansed them of the bark. Traces of the animals' teeth 
look like ornamental drawings in the wood. 

The organic lines of the twigs resemble the movement patterns of 
the sheep in the field. Little paths invariably appear as a result of the 
elevated areas in the pasture. You can follow the flow of the flock 
with your eyes through these paths that are like delicate drawings in 
the landscape. 

Flyt #2Gerd Wevling 
Matre* 2020

Trearbeid, grener og kvister som sauene har gnagd barken av
Work made of wood, branches and twigs of which the sheep  
have gnawed off the bark
87 x 124 cm 
17 kg
52 000,-
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Object 1083 er satt sammen av flere deler. Basen er støpt i leirgods 
og deretter deformert med en «punch in the face». De andre kera-
mikkdelene er laget i steingods, som har blitt modellert og presset 
ut i hankepresse. Verket har også blitt tilført en verksdel fra den 
kanadiske kunstneren Linda Sormin, som jeg har samarbeidet med 
i flere år: en keramisk del fra en av hennes store installasjoner som 
hun viser verden rundt. Denne delen har jeg re-glasert, slik at objektet 
får et helhetlig, koloristisk preg.

Object 1083 is composed of several parts. The base is cast in earthen-
ware and then deformed with a "punch in the face". The other ceramic 
parts are composed of stoneware, which have been modelled and 
pressed through a crank press. The work also includes a piece made 
by the Canadian artist Linda Sormin, whom I have collaborated with 
for several years. A ceramic part from one of her large installations, 
which she exhibits internationally. This part I have re-glazed, in order 
for the object to maintain a unified colouristic effect. 

Object 1083Heidi 
Bjørgan 2021

Støpt i leirgods med en punch in the face, keramiske deler modellert  
og presset ut i hankepresse
Cast in earthenware with a punch in the face, ceramic parts modelled  
and pressed through a crank press
62 x 25 x 16 cm 
5 kg
13 500,-
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Jeg måler landskapet basert på en annen type persepsjon enn land-
skapsmålernes maskinstyrte GPS-er og satellittutstyr for terrengdata.  
Jeg opererer i en helt annen skala – en menneskelig skala som relater-
er til hånden, kroppen og berøring. Jeg presser en mønstermalt tekstil 
ned i sprekker og former den etter terrenget, nesten som en performa-
tiv handling. Hver eneste sten, sprekk, vindpust eller bevegelse i ter-
renget gjør utslag i mønsteret og den myke tekstilen. 

I measure the landscape based on a different type of perception than 
that of a surveyor's mechanical GPS or satelite equipment for ac-
cumulating topographical data. I operate on a totally different scale 
– the human scale, which is related to the hand, the body and touch. 
I press a textile with a painted pattern into cracks and shape it ac-
cording to the features of the terrain. Almost like a performative act. 
Each and every stone, crack, gust of wind or movement in the terrain 
makes its mark on the pattern and the soft textile.  

StriperHilde 
Frantzen 2021

Malt lin og broderi
Painted and embroidered linen
60 x 70 cm 
33 000,-



68 69

Verket Alt du tar med er et bilde på hvordan jeg lar meg inspirere av 
naturens formspråk og et ønske om å bruke det jeg finner i naturen i 
arbeidene mine.

Hvit glemsel er inspirert av tåkefulle vinterdager ved kysten her jeg 
bor. Dager hvor trærne står som sorte silhuetter i tykk, hvit tåke – og 
på stranden ligger skjellene nesten selvlysende hvite mot sorte stein-
er. 

The piece Alt du tar med is an image of how I am inspired by nature's 
visual language and a desire to use what I find in nature in my works.

Hvit glemsel is inspired by misty winter days by the coast, where I 
live. Days when the trees look like black sihouettes in a thick, white 
fog – and on the beach the shells are a luminescent white against 
black stones.  

alt du tar medHilde Iren  
Dølheim* 2021

Metallarbeid, sølv, kobber, tre og frøkapsler
Metalwork, silver, copper, wood and seed pods
11 x 16 x 16,7 cm
200 g 
10 500,-

hvit glemsel
2021
Metallarbeid, sølv, porselen, ferskvannsperle
Metalwork, silver, porcelain, fresh water pearl
17,5 x 11 x 4,5 cm
57 g
10 500,-
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Jeg gikk inn i år 2020 med en underliggende følelse av et sinne jeg 
slet med å plassere. Jeg kretset rundt meg selv med en nærmest ikke-
eksisterende lunte, og en sinnstilstand som skiftet mellom utømmelig 
sorg og det ukontrollerbart hissige. Uten noen formening om hva 
jeg skulle forme, eller hvordan noe skulle bli, plukket jeg opp glass-
blåserpipa og begynte å forme glasset. 

I began the year 2020 with a sublimated feeling of anger that I had 
difficulty finding an outlet for. I went around with a barely concealed 
fuse, and a state of mind that alternated between immeasurable grief, 
and an uncontrollable rage. Without any notion of what I would cre-
ate, or how anything would turn out, I picked up a glassblowing pipe 
and began to form the glass.  

AvkallIda-Christel  
Siebke* 2020

Blåst og skultpurert glass og steinlim
Blown and sculpted glass and stone glue
18 x 32 x 18 cm
2 kg 
18 000,-
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I en enhet mellom hendene mine, minne og observasjon trer de hånd-
modellerte stenene frem. Når jeg skulpturerer, er jeg i dialog med 
leiren. Nærmest som i en dans følger jeg leirens rytme, sanser dens 
vilje og natur, hvordan den ønsker å bli formet, dens bevegelse. Av og 
til er det leiren som leder, men som regel inngår vi i en enhet. 

In a union between my hands, memory and observation, the hand-
made stones take form. When I sculpt, I am in a dialogue with the 
clay. Almost like a dance, I follow its rhythm and lead, sense its will 
and nature, how it wants to be shaped, its movements. And sometimes 
I take the lead, but most often, it is a unity.   

Steiner på strandaIngibjörg  
Guðmundsdóttir 2018

Håndmodellerte keramikkobjekter i sort steingods,  
tegninger i sand fra norske strender
Hand built and high fired ceramic objects in black stoneware,  
shaped sand drawings
Keramikkobjekter 36 x 49,5 x 54 cm og 35 x 44 x 55 cm.  
Sandtegninger designet på stedet i varierende størrelse.
12,5 kg / 10,36 kg 
15 000,-
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Mitt arbeid kretser rundt spørsmål som omhandler de komplekse 
sosiale og økologiske dilemmaene til antropocen, vår tid. Jeg er 
spesielt interessert i menneskers inngripen i naturen, arter i fare for 
utryddelse, tap av biologisk mangfold, og hvordan alt dette henger 
sammen – også i våre daglige liv. I seks år bodde jeg på et småbruk i 
skogen, og jeg bruker min egen historie og erfaringer til å kontem-
plere over menneskenes unike egenskap til å konstruere sannheter, 
lover, orden og hierarkier som ikke eksisterer i biologien. 

My work revolves around the questions that are related to the com-
plex social and environmental dilemmas of the Anthropocene, our 
epoch. I am particularly interested in the human impact on nature; 
species that are in danger of becoming extinct, the loss of biological 
diversity, and how all this is connected – even in our daily lives. For 6 
years I lived on a little farm in the woods, and I use my own story and 
experiences to reflect on the unique ability of humans to construct 
truths, laws, order and hierarchies that do not exist in the biosphere.  

Alces alcesIngrid 
Berge* 2021

Tekstilintarsia, håndfarget ullfilt, sydd sammen for hånd
Textile intarsia, hand-coloured wool felt which is stitched together by hand
210 x 70 x 0,5 cm
40 000,-
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Verket Door of no return I tar utgangspunkt i et minne fra øya Goree 
utenfor Dakar, Senegal. Slaver ble holdt fanget i et hus med ei dør 
som vendte ut mot havet. Denne døra ble slavenes siste utgang før de 
ble fraktet til Amerika. Øya Goree er kjent for sin spesielle rødfarge 
på husene og turkis-blå dører. 

The work Door of no return I is based on a memory from the island 
Gorée, off the coast of Dakar, Senegal. Slaves were imprisoned in a 
building with a door that faced the ocean. This door was the slaves' 
last exit before being transported to America. The island of Gorée is 
also known for the unique red color of its houses and turquoise blue 
doors.  

Door of no Return IIngunn Milly 
Hansen 2020

Innfargingsteknikken ikat, vev
The dyeing technique ikat, weave
240 cm x 144 cm
3,790 kg 
80 000,-
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Dørkarmen har inngått i et system i verden. Den er laget av teak, 
etter en arkitektonisk standard, utarbeidet under modernismens 
idealer om masseproduksjon av god design. Standarden er basert på 
en vestlig manns høyde og kropp. Jeg fant karmen ved atelieret og 
bestemte meg for å gjøre den om til vevramme, bruke min egen kropp 
til å omforme den til noe nytt. 

The doorframe has become an integral part of a worldly system. 
It is made of teak, in keeping with an architectonic standard, and 
developed during modernism's ideals of the mass production of good 
design. The standard is based on a Western male's height and build. I 
found the frame near my studio and decided to turn it into a loom, to 
use my own body to transform it into something new.  

Closed Open (Striated)Karen 
Kviltu Lidal 2019

Håndvevd lin, spiker, dørkarm av teak
Handwoven linen, nails, teak door frame
210 x 88 x 10 cm 
42 000,-
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Rød jakke er fremstilt i billedvevteknikk, bygget opp ved at en tråd av 
gangen legges inn i veven for hånd. Denne måten å fremstille bilder 
på har bestått uforandret i flere tusen år. Boblejakker er et høyte-
knologisk fremstilt produkt, typisk for vår tid. Det å gjenskape bilder 
av tekstiler og klær i billedvevteknikk skaper en slags meta-tekstil. 
Denne type motiv har lang tradisjon i kunsthistorien, helt fra midde-
lalderen og frem til i dag. 

Rød jakke is produced in a weaving technique, by meticulously insert-
ing one thread at a time into the weave manually. This way of de-
picting images has lasted for millenia unchanged. Down jackets are 
high-tech manufactured products, typical of our times. To reproduce 
images of textiles and attire in a weaving technique creates a meta-
textile of sorts. This type of motif has a long tradition in art history, 
from the Middle Ages until today.  

Rød jakkeKristin 
Sæterdal 2021

Billedvev, ull fra spælsau, lin
Tapestry, wool from Norwegian sheep breed Spælsau, linen
180 x 155 cm
2,2 kg 
74 900,-
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Oval eller «egg» som symbol har eksistert i mange gamle kulturer 
og har referanse til universets opprinnelse. For meg har formen en 
direkte forbindelse til fullkommenhet og stillhet, styrke, men også 
skjørhet på samme tid. I arbeidet streber jeg etter å strekke den 
digitale vevteknologien til det ytterste; ved å bryte balansen mellom 
renning og innslag, la renningen stå åpen, veksle mellom tette og løse 
bindinger, bryter jeg flaten og formen. 

The oval or "egg" as a symbol has existed in many ancient cultures 
and embodies references to the beginning of the universe. For me, the 
form has a direct association with perfection, silence, and strength, 
but at the same time with fragility. In this work I strive to stretch the 
digital weaving technology to an extreme: by distorting the balance 
between the warp and the weft, allowing the warp to remain open, and 
alternating between tight and loose bindings, I distrupt the surface 
and form.  

Når stillheten brytesKristina 
D. Aas 2021

Digital jacquard vev, ull, polyester
Digital jacquard weave, wool, polyester
300 x 160 cm
2,5 kg 
95 000,-
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Etter vinter, en enkel stripe kobber som ved forming og emaljering 
blir til liv som livet gjemt under snøen. 

After winter, a simple strip of copper, which with the help of shaping 
and enameling comes to life, like the life hidden beneath the snow.   

Etter vinterLillan 
Eliassen 2021

Emalje på kobber
Enamel on copper
12 x 6 x 7 cm
80 g 
10 000,-
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I begynnelsen av et prosjekt jobber jeg gjerne spontant. I en fase hvor 
jeg tegner, skriver ned, samler materialer og klipper. Jeg bruker det 
som finnes av materialer, også brukte tekstiler jeg kommer over, og 
arbeider kontinuerlig med å samle små historiske referanser, erfar-
inger og fragmenter av levd liv. Jeg lar meg inspirere av naturens 
skapninger og former, og former dem fritt i forskjellige tekstiler. 
Arbeidene blir til konstruerte landskaper, der historien fra materialet 
formidles, bearbeides og abstraheres. 

In the beginning of a project I often work spontaneously.  A phase 
during which I draw, makes notes, collect and cut materials. I use 
whatever materials I can find, also second-hand textiles that I come 
by, and work continuously at collecting little anecdotal references, 
experiences and fragments of eroded articles. I am inspired by na-
ture's creatures and shapes, and arrange them freely into various 
textiles. the works become construed landscapes the history of the 
material is conveyed, worked and abstracted.   

La det få vokseLinn Rebekka  
Åmo* 2021

Håndapplikert tekstil
Hand appliquéd textile
180 x 148 cm
ca. 6 kg 
43 000,-
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Ved å inkorporere vann tilfører Ballage både ærlighet og sårbarhet til 
sine skulpturer. Ustabilitet og risiko for brudd i dialogen mellom van-
nets motstand og keramikkens sårbarhet er de grunnleggende param-
eterne i Fountain #-serien. Vannets bevegelse, flom og overskridelse 
er abstraksjoner over vannets iboende kraft. 

The incorporation of aqueous bodies into Lorie Ballage’s sculptures 
is a new approach, which aims to bring both candor and a visible 
fragility to the works via the relationship between water and the 
sculptures. The notion of instability, of a rupture that can occur at any 
moment by the resistance of water, or simply by the very fragility of 
the ceramic substance, are the primary parameters of the Fountain # 
series. The flow, the fall, the overflow, the flood, all these notions, 
which are an abstraction of control, can manifest this inherent force 
that will always surpass us.   

Twins / Fountain #4Lorie  
Ballage* 2021

Glasert steingods, syntetisk gummi, polymer-leire, tre, vannpumpe
Glazed stoneware, synthetic rubber, polymer clay, wood, water pump
56 x 38 x 38 cm
8 kg 
32 000,-
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Love story er fortellinger om kjærlighet, vekst og reparasjoner.
Brosjene er inspirert av grener som jeg har forenklet til et grafisk ut-
trykk. Naturen representerer et stort formrepertoar av myke linjer og 
det stramt geometriske. I feltet mellom natur og kultur, organisk form 
og konstruksjon finner jeg min stemme. 

Love story consists of stories about love, growth and reparations.
The brooches are inpsired by branches, which I have simplified into 
a graphic idiom. The nature represents a large repertoire of forms; of 
soft lines and stringent geometric shapes. In the area between nature 
and culture, organic form and construction, I find my voice.   

Fix you (fra serien Love story)Millie  
Behrens 2020

Ibenholt, valnøtt, oksidert sølv, stål
Ebony, walnut, oxidized silver, steel
13 x 0,5 x 3 cm
ca. 30 g 
12 000,-

I will always love you III (fra serien Love story)
2021
Valnøtt, corian, oksidert sølv, stål
Walnut, corian, oxidized silver, steel
14 x 1,5 x 5 cm
ca. 40 g
10 000,-
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Mitt arbeid fokuserer på to nøkkelord, hull og luftgjennomstrøm-
ninger. Jeg tror at hull i seg selv er like formbærende som masse. Jeg 
benytter hull som en forlengelse av overflate og introduserer med 
dette til dialog med materialet for å oppdage et nytt element: rom.  

All my works are focused on two keywords: holes and airflow.  
I believe a hole has as much meaning as shape as that of a solid mass. 
I use holes as an extension of the surface and enter into a dialogue 
with the material to discover something new: space.   

Wheat Tube FormMingshu  
Li* 2021

Pølseteknikk, porselen, stains
Coiling, porcelain, stains
28 x 33 x 46 cm
6 kg 
19 000,-

Gray Form
2020
Pølseteknikk, sort leire, porselen, stains
Coiling, black clay, porcelain, stains
46 x 53 x 47 cm 
16,7 kg
22 000,-
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I norsk tradisjon brukes teknikken svartsøm på skaut, krager og 
skjorte ermer i enkelte folkedrakter. Jeg lager frie komposisjoner av 
de tradisjonelle mønstrene, og komposisjonsmessig ser jeg til den 
gamle navneduktradisjonen. Navneduker fungerte som skolering i 
broderi for piker på 1600–1800-tallet. Det kunne også være et stykke 
tekstil der man broderte ned mønster man fant og som man ønsket å 
bruke senere. Som en «skissebok» eller et arkiv.  

In Norwegian folk tradition svartsøm (black stitching on white fab-
ric) is used on scarves, collars and cuffs in some national costumes. 
I create free compositions out of the traditional patterns, and when 
it comes to composition, I borrow from the old needlework sampler 
tradition. Samplers functioned as a form of schooling in embroidery 
for girls during the 17th-19th centuries. It might also be a piece of 
fabric one embroidered a pattern on that one came across and wished 
to save for later. Like a "sketchbook" or archive.   

SvartsaumMonika 
Mørck* 2021

Broderi, svartsøm
Embroidery, svartsøm (black thread on white fabric)
126 x 97 cm
98 000,-
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Once in a Blue Moon er et uttrykk for at noe hender svært sjelden. 
Begrepet «blå måne» brukes om det inntreffer to fullmåner i én  
kalendermåned.  

“Once in a Blue Moon” is an expression to describe something that 
happens very rarely. The concept of a “blue moon” is used when two 
full moons occur in a single calendar month.   

Blue MoonNina 
Malterud 2020

Leirgods, glasurer
Earthenware, glazes
44 x 0,5 cm
0,8 kg
17 000,-
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Sjøpølse   er laget av en garnring funnet i fjæra på Lofoten. Garnringen 
er et tapt redskap fra fiskeriet. Den består av en slags skumaktig plast 
i brunlig farge med sprekker i overflaten etter et herreløst liv i havet. 
Sjøpølse er et objekt med en bit som kan bæres som en brosje.  

Sjøpølse is made from a fishnet ring found on a beach in  Lofoten. 
The fishnet ring is a lost fishing tool. It is comprised of foam rubber 
plastic, brownish in color, with cracks in its surface after an orphaned 
life in the ocean. The sea sausage is an object with a pin and can be 
worn as a brooch.   

SjøpølsePhilipp 
Spillmann 2018

Utskåret, montert funnet garnring i plast, hi-macs, sølv, stålnål
Carved, mounted salvaged fishnet ring in plastic, hi-macs, silver, steel needle
16 x 14 x 4 cm
0,1 kg
25 000,-
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Smykkene mine kommenterer og belyser menneskelige livserfaring-
er. Jakten på det glemte, det ubetydelige, det gjenkjennelige, det rare 
og det uventede er inspirasjon og utgangspunktet for materialvalget.  

My jewelry pieces comment and shed light on human experience. 
Hunting for what has been forgotten,  insignificant, peculiar and  
unexpected is the inspiration and basis for the choice of material.   

Putte H. 
Dal 2020

Funnet og polert kokosnøtt, trepinner, lærsnor
Salvaged and polished coconut, wooden sticks, leather cord
18 x 6,5 x 8,5 cm
34 g
10 000,-

Byrden av en hemmelighet (The Burden of a Secret)

Hemmelighetens spiral (The Spiral of a Secret)
2020
Funnet trevase bearbeidet til en spiral, ferksvannsperle, smeltet akryl,  
messing skruer, lærsnor
Salvaged wooden vase worked into a spiral, fresh water pearl, melted acryllic, 
brass screws, leather cord
17 x 5,5 x 5,5 cm 
108 g
14 000,-
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I Fragmenter har jeg hentet frem former fra egen smykkekunst på 
70-tallet. De enkelte delene i Fragmenter er saget ut av sinkplater og 
er synlig montert med popnagler. Sink og nagler er nye materialer for 
meg. Delene i Fragmenter utgjør til sammen en tilnærmet eggform, 
en form som jeg har arbeidet med gjennom mange år.  

In Fragmenter I have taken up again designs from my own jewelry 
from the the ‘70s. The individual components in Fragmenter are 
sawed out of zinc plates and are visibly assembled with pop rivets. 
Both zinc and rivets are new materials for me. Togther, the parts in 
Fragmenter form an egg shape, a form that I have worked with for 
many years.   

Pål 
Vigeland 2021

Sink plater, popnaglet
Zinc plates, pop rivets
65 x 58 cm
70 000,-

Fragmenter
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Mitt utgangspunktet er stofftrykkarbeider, utført i den grafiske 
teknikken monotypi-trykk, hvor jeg videreforedler min lange  
erfaring med den håndtegnede streken. Jeg bygger opp trykkene mine 
med basale rytmiske tegn, farger og strukturer, som henger sammen 
med kroppens grunnrytme, puls, musikalitet, temperament. Videre er 
Is-bjørn applikert sammen til en collage av flere monotypitrykk, hvor 
massevis av tynne tråder fra deler av verket er frynset opp.   

The mainstay of my work is fabric prints, made in the graphic  
technique monotype printing, which is an extension of my long  
experience with free-hand drawing. I build up my prints with basic 
rhythmic signs, colors and and structures which are inherent in the 
body's fundamental rhythm, pulse, musicality and temperament.  
In addition, Isbjørn is appliquéd to create a collage of multiple  
monotypes, in which numerous thin threads from parts of the  
work are frayed.  

Randi 
Liliequist* 2020

Stofftrykk-monotypi, applikert collage
Fabric print monotype, appliqued collage
310 x 180 cm
1,5 kg
168 000,-

Is-bjørn
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Disse to objektene er inspirert av et besøk på Hunterian Museum 
i London, et museum for medisinsk og kirurgisk historie. For 
 Unidentfied Object #89 har jeg studert tarmer, deres funksjon og 
hvordan de er utformet for å spare plass i kroppen. I verket har jeg 
også testet å arbeide med ulike typer planteinnfarging og forming av 
silke. Unidentified Object #90 er inspirert av hvordan kroppens indre 
organ kan minne om plisseringer og brett. Jeg har også arbeidet med 
å undersøke transparens gjennom å arbeide lag på lag og med over-
flatebehandling av tekstilene.   

These two objects are inspired by a visit to the Hunterian Museum in 
London, a museum devoted to medical and surgical history. For the 
work Unidentfied Object #89 I have studied intenstines; their function 
and how they are designed to fit into the body without wasting space. 
In this work I have also tested and worked with various types of plant 
dyes and with the shaping of silk. Unidentified Object #90 is inspired 
by how the body's internal organs can resemble pleats and folds. I 
have also experimented with transparency by working in layers and 
through the surface treatment of the textiles.    

Sarah Vajira 
Lindström 2019

Silke, varmebehandling og planteinnfarging med valnøtt og sorte bønner
Silk, treated with heat and dyed with walnut and black beans
26 x 5 x 17 cm
< 1 kg
21 000,-

Unidentified Object #89

Unidentified Object #90
2019
Silke og akrylpolymer, varmebehandling, brenning, kutting  
og planteinnfarging med avokado og mandel
Silk and acrylate polymer, treated with heat, burning, cutting  
and dyed with avocado and almonds
26 x 5 x 17 cm 
< 1 kg
21 000,-
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Skisse til Landskap er et arbeid som utforsker den umiddelbare identi-
fikasjonsprosessen som foregår i den enkelte når man bruker blik-
ket. Jeg er særlig fascinert av rommet mellom kategoriene natur og 
det menneskeskapte, og hvordan disse to kan flyte over i hverandre i 
møte med ukjente former.    

Skisse til Landskap is a work that explores the immediate identifica-
tion process that occurs in the individual's act of gazing. I am particu-
larly fascinated by the gap between the categories of nature and man-
made, and how these two can overlap when unfamiliar shapes meet. 

Silja 
Axelsen* 2021

Håndbygget i leire og knytteteknikk, Craft Cranck-leire, begitning,  
glasur, bomull
Hand built in clay and knotting technique, Craft Cranck clay, slip, glaze, cotton
1: 90 x 70 cm (base) x 1,9 m (høyde) / 2: 70 x 70 cm (base) x 2,10 m (høyde)
46 kg / 57 kg
80 000,-

Skisse til Landskap
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Pustende hud er som en åpen grense. Luften passerer, svetten pipler 
ut. Hud lagrer erfaringer og forteller om livet før nå, aldring, syk-
dom, glede, levested. Materialet hud er liv og død. Vissheten om at 
en dag er ikke kroppen din en del av deg lenger. Skinn representerer 
både menneskets hud og dyrets. Som et abjekt, en løsrevet del av oss 
selv. Skinnet skiller alle kropper fra det som ikke er kropp, alt som er 
utenfor.    

Permeable hide or skin is like an open border. Air passes through it, 
sweat trickles out of it. Skin stores experiences and reveals signs of 
life before the present; aging, illness, joy, habitat. The material of 
skin is life and death. The knowledge that one day your body will no 
longer be a part of you. The hide represents the skin of both humans 
and animals. Like an objekt, a detached part of ourselves. The hide 
separates all bodies from that which is not body, everything that is 
outside of it. 

Siri 
Skjerve* 2021

Avhåret, skrapet og tørket råhud av hjort fra Todalen. Håndsydd med lintråd. 
Kikkertlinser. Meierikasse fra L. Hals Eftf.
Hair and tanned raw hide of deer from Todalen. The Stiched by hand with 
waxed linen thread. Binocular lenses. Dairy crate is from L. Hals Eftf.
125 x 56 x 37 cm
7 kg
75 000,-

Jakob Hunter
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Til grunn for mine kunstneriske undersøkelser ligger erfaringen 
av å være påvirket av ulike kulturer. Som japaner i fremmede land, 
har det vært elementært for meg å utforske leirens rolle. De neolit-
tiske  japanske keramiske objektene fra Jōmonkulturen og fenomenet 
fotobiologi har vært av særlig fasinasjon for meg og er to plattformer 
som ligger til grunn for min kreativitet. I dialog med disse historiske 
og biologiske referansene benytter jeg plastisiteten i leiren for  
å skape abstraherte former.     

I explore artistic possibilities through my perspectives, which are 
cultivated from culturally disparate influences, and clay has played 
a crucial role in my unique development as a Japanese person living 
in foreign countries. The Neolithic Japanese ceramic pieces from the 
Jomon period and the photobiological phenomenon called fascia-
tion are two platforms for exploring with my creativity. Using these 
historical and biological references, I utilize the plasticity of clay to 
create abstract shapes. 

Takumi 
Morozumi* 2020

Keramikk
Ceramic
200 x 70 x 70 cm
50 000,-

Henka I
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Skulpturen Jente leser er fra en serie jeg har kalt for World Of Unreal-
ism og er basert på en «nipsfigur» som forestiller en jente som sitter 
og leser. Boken hun holder har skrift fra et avsnitt i romanen Dawn 
av Octavia Butler, en afrikansk amerikansk kvinnelig science fiction-
forfatter. Ved siden av seg har hun en kavalett laget i leire som er 
støtte for en skulptur som forestiller mikroorganismen Tardigrada. 
Tardigrada har vært på jorden i over 500 millioner år, og kan over-
leve i vulkaner, på Nordpolen og i verdensrommet.     

The sculpture Jente leser is from a series I have called World Of Un-
realism and is based on a little 'bric-a-brac' figure that represents a 
seated girl reading. Printed on the book she is holding is an excerpt 
from the novel Dawn by Octavia Butler, a female Afro-American 
science fiction writer. Next to her is a modeling stand made of clay, 
which functions as the base for a scupture that represents the micro-
organism Tardigrada. Tardigrada invertebrates have existed on earth 
for more than 500 millioner years, and can survive vulcanos, the 
North Pole and outer space. 

Tone 
Andersen* 2021

Keramikk
Ceramic
Jente med bok: 58 x 32 x 47,5 cm / Tardigrada 32 x 19 x 17,5 cm
40 kg
28 000,-

World of unrealism (Jente leser)
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Vekst er en serie skulpturelle arbeider med utgangspunkt i sylin-
deren/ beholderen. Jeg stabler ringer av makulerte leirebildestrimler 
oppå hverandre til de synker sammen av sin egen tyngde. Det er dette 
punktet: på randen av kollaps, jeg streber etter å nå. Da må leiren 
brennes før jeg kan bygge videre. Jeg bygger flere versjoner i ulike 
leirer og godsfarger. Trykk og glasur er her på innsiden av sylin-
derne, og leiren selv gir fargen til utsiden, som sort, rød, rosa, grå og 
bruntoner.     

Vekst is a series of sculptural works based on the cylinder/receptable. 
I stack rings of discarded strips of silk printed clay on top of each 
other until they sink under their own weight. It is this point; the brink 
of collapse, that I strive to achieve. Then the clay must be fired before 
I can continue to build. I build several versions in different types of 
clay and earthenware colors. Prints and glazes are in this case on the 
inside of the cylinders, and the clay itself provides the color for the 
exterior, such as black, red, pink, gray and brown tones. 

Trine 
Hovden 2019

Silketrykk på leire
Silkscreen print on clay
7 objekter i 20 cm diameter med varierende høyde 35–80 cm
51 000,-

Vekst
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Hold On ble produsert i et år hvor hele verden var og er rammet av en 
pandemi. Vi fikk frarøvet vår frihet, som vi setter så høyt, og vi måtte 
alle grave dypt for å holde motivasjonen oppe.      

Hold On was produced during a year when the entire world was, and 
still is, affected by a pandemic. We were robbed of our freedom, 
which we value so highly, and we all had to dig deep in order to main-
tain our motivation. 

Trude Westby 
Nordmark 2021

Porselen og diverse keramiske glasurer
Porcelain and various ceramic glazes
39 x 19 x 19 cm
25 000,-

Hold On
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4 Handles ble til etter et samarbeid mellom kollega Sisse Lee og meg. 
Kulturrådet hadde tildelt meg henne som assistent for ett år. Vårt sa-
marbeidsprosjekt var å søke fornyelse gjennom en gjensidig påvirkn-
ing av hverandres arbeider.      

4 Handles is the result of a collaboration between colleague Sisse Lee 
and myself. Arts Council Norway had assigned her to be my assistant 
for one year. The goal of our joint project was to strive for renewal by 
mutually influencing each other's works. 

Tulla 
Elieson

2020
Støpt porselen
Cast porcelain
275 x 275 cm
60 kg
160 000,-

4 handles, rabbithandle – donuthandle  
– scouthandle – lovehandle
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På vandring med materiala 
Per Ditlef Fredriksen

Per Ditlef Fredriksen (f. 1975) er arkeolog med keramikk og metallhandverk som 
spesialfelt. I dei seinaste år har han arbeida mest med deling av kunnskap i krea-
tive handverksmiljø.

* 

Ein tendens vi kan sjå i årets utstilling er medvit om alder og tid som går. Vi ser 
eldre, meir tidkrevjande handverkstradisjonar i bruk på nye måtar. Gjenstandar og 
material funne i skog og langs strender, med levde liv og lang levealder, blir (gjen)
brukt og arbeida inn i verk. Kan hende det første som slår oss, er at senkinga av 
arbeidstakt og sankinga i nærmiljøet har å gjere med det vi alle har levd med etter 
at pandemien kom? Vi beveger oss mindre og kjem dermed tettare på alt det som 
omgjev oss og kan bruke meir tid på det vi lagar og reflektere over det undervegs. 
Men ved nærare ettertanke er det også noko meir ved slike uventa hendingar. Dei 
gjer at planar og tankar om framtid ser annleis ut. Andre framtider blir meir reelle 
enn dei vi tidlegare såg for oss. Nye bilete dannast om kva vi menneske klarar å 
gjere med verda og omgjevnadene våre, om vi turar fram lenge nok på same måte. 

Den brå vendinga verda tok, gjorde det tydelegare for oss alle at vi alltid er på ei 
vandring vi ikkje veit kvar ender. Og uansett medvit om framtid – eller fortid – så 
vevast slike innsikter inn i det vi driv med her og no, i det vi skaper. Prosessen 
med å skape kunsthandverk er i høgste grad også ei form for vandring, det antro-
pologen Tim Ingold kallar «wayfaring», der utfordringar og problem må løysast 
kontinuerleg, og der ein verken har full kontroll undervegs eller fullt veit kvar det 
heile ender. Den kreative prosessen med material, verktøy og teknikk smeltar sa-
man med verda der ute, som blir teke inn og forma gjennom utforsking og impro-
visering. Slik arbeider kunstnaren fram si eiga forståing, si eiga tolking, gjennom 
fingerspissane og i tett og intim samhandling med materiala – og lagar slik ein 
unik veg fram til resultatet gjennom å dra veksel på tileigna kunnskap og erfaring. 

Det å vurdere andre sine arbeid er også ei vandring, ein kreativ prosess der verk 
veljast ut, der juryen bruker all eigen erfaring, innsikt og kunnskap. Juryen har i 
år fått eit eksternt medlem med eit noko annleis – og kan hende tidvis naivt – utan-
frå-blikk på kunsthandverket. Dette nye jurymedlemmet har hatt oppdraget med 
å søke ny innsikt og refleksjon, å utfordre og inspirere, og som ved å følgje med 
på vandringa sjølv har enda opp med å bli inspirert og utfordra. Medan juryen har 
konsentrert seg om å vurdere dei innsendte verka, har eg som arkeolog med bak-
grunn i antropologisk handverksteori hatt blikket på juryen og korleis dei kjem 
fram til resultatet, til årets utstilling. Som forskar er eg oppteken av skaping og 
kunnskapsdeling i kreative handverksmiljø. Fokus er på kunstnarars forhold til 
ulike material og teknikkar, og på kva samarbeid og arenaene for kunnskapsde-
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ling tilfører den kreative prosessen. Ei slik form for arkeologi handlar om å sette 
ord på den tause kunnskapen som er i bruk når eit kunstverk blir til, å lage eit 
språk for det å skape, der vi søkjer å minske avstanden mellom oss menneske og 
dei materiala og tinga som omgjev oss. Resultatet blir ei graving i kunnskap, ein 
kunnskapsarkeologi, som søkjer å gjere dei aspekta ved handverk og kunstnarisk 
uttrykk som sjeldan blir sett ord på, lettare å forstå. 

Ein kunnskapsarkeologi som søker å grave seg nedover i medvitet, til innsikt og 
forståing, rettar fokus på det stille språket av materielle sitat, i form av materialval, 
teknikk, formspråk, fargebruk. Slike sitat kan vere til omgjevnader, som bestemte 
trendar eller politiske strøymingar som påverkar eller provoserer. Eller, som vi 
allereie har sett, dei kan vere til tid og alder, som kunstnarens eigne livserfaringar, 
til tidlegare arbeid av ein sjølv eller andre, inkludert eldre handverkstradisjonar. 
Uansett intensjonane frå kunstnaren si side vil vår eigen tolking av materielle sitat 
bidra til å minske avstanden mellom oss og verket. Men den avstanden vi på denne 
måten prøver å redusere mellom oss menneske og materiala og tinga rundt oss, 
kan aldri lukkast heilt og forsvinne. Som antropologen Alfred Gell ein gong peika 
på, har alle gode kunstverk kvalitetar som er vanskelege å fange heilt og fullt. Dei 
omgjev seg med ein aura av motstand, som leier til ei undring: Vi blir «enchan-
ted». Vi blir rett og slett fortrylla.

Kva vil fortrylle i år? Kva materielle sitat kan vi lese ut av dei innsendte arbeida, 
og kva betyr tendensane vi ser i årets utstilling? I tida mellom første og andre ju-
ryering har eg nytta høvet til å samtale med resten av juryen om desse spørsmåla. 
Refleksjonar rundt dei leia oss over i temaet kreativitet, og vidare til kva som skal 
til for å vekke ekstra interesse eller provosere. Metoden er enkel, og er henta frå 
ei nydeleg lita bok med tittelen Samtalens tynne tråd. Her skriv antropolog og 
medievitar Anders Johansen at ved å snakke med folk og å skrive ned bitar, og 
la forholdet mellom dei stå ope og ubestemd, kan dei bli verksame på ein uventa 
måte, og dermed utgjere ein rik resonansbotn for refleksjon og ny innsikt. Med 
andre ord, her er ei anna form for wayfaring eller vandring. Å skrive er eit hand-
verk, og det kan også samtalen vere. Mellom dei nedskrivne bitane av samtalar 
med juryen har eg i denne teksten søkt å veve saman tynne trådar, til mi forståing 
og mine inntrykk. Med materialet eg har hatt føre meg, har eg arbeida fram ein 
balansegang, eit driv mot det grenselause, og eit paradoks. Undervegs har eg også 
lært meg noko heilt nytt om kunstnarars eksperimentering og tileigning av mate-
rialkunnskap – og dermed litt meir om kva som kan liggje i omgrepet kreativitet.

Fleire av årets arbeid imponerer med utsøkt mestring av teknikk og handverk, og 
med komplekse komposisjonar der fleire interessante og spennande material er i 
bruk samstundes. Det er utfordrande å få alle element til å fungere like godt. Denne 
utfordringa speglar den som juryen har stått overfor. Årsutstillinga skal vise breid-
da i det som føregår innan kunsthandverk akkurat no, og juryen bestemte seg på 
førehand for å forsøke å vise eit vidt spekter av disiplinar, teknikkar og material i 
bruk. I løpet av prosessen har det dermed blitt ein viktig balansegang for å sikre at 
utstillinga femnar ulike former for nyskaping, slik at det er rom for både det vågale 
som kryssar sjangrar og for det som lettare kan relaterast til bestemte sjangrar. Det 
må også vere rom for høg handverksmessig kvalitet, det som er så godt utført at 
det får noko nærast tidlaust over seg. Det nyskapande handlar gjerne om attkjen-
ning, men i ny samanheng: «Dette har eg ikkje sett nokon gjere før». Med meir 
eller mindre synlege og konkrete referansar til meir tradisjonelle handverk vek-
tast gjerne det figurative opp imot meir eksperimentell formgjeving, sjølv om det 

sjølvsagt er notorisk vanskeleg å trekke klare grenser mellom det figurative og det 
abstrakte. Referansar til fortida kan godt vere der, men er ikkje nødvendigvis alltid 
like tydelege. Kunstnaren kan her ta ein teknikk og gje denne ein ny dimensjon, eit 
møte med eit nytt materiale, eller det kan skapast eit nytt uttrykk, der referansane 
til andre, tidlegare arbeid likevel er klare. 

Men nyskapande materialbruk og formgjeving kan også vere utfordrande for den 
tekniske utføringa. Så kva gjer eit verk godt? Her kjem gjerne ein sterk estetisk 
verdi inn på ein eller annan måte. Eit verk kan fortrylle ved å ha preg av det visu-
elt vakre, som samstundes ber på overraskande element som opnar for noko nytt. 
Men verket treng sjølvsagt ikkje å vere estetisk tiltrekkande for å vekke interesse. 
Det kan like gjerne spele på ubehag og til og med oppfattast som stygt, og slik 
omgi seg med ein aura av motstand – ein motstand vi ønsker å minske ved å forstå 
betre.

I årets utstilling ser vi altså eit driv mot det overskridande. Det tidlegare omtala 
medvitet om alder og tid gjev seg også utslag i at materialkategoriar blir kombi-
nerte, og at barrierar mellom handverk, kunst og design blir søkt brote ned. Eit 
resultat er komplekse, nærast grenselause skulpturar, gjerne beståande av fleire 
arbeid plassert med litt avstand, og som refererer til kvarandre. Det trengs erfaring 
og kunnskap for å eksperimentere slik. Ein må kjenne konvensjonane for å vite 
når og korleis ein bryt eller sprenger konvensjonelle grenser. Ein konsekvens av 
å prøve å lage noko nytt heile vegen er at det opnar for frustrasjon. Det kan vere 
vanskeleg å vurdere kva som er nytt, ikkje minst fordi oppfatningar av kva som 
er nyskapande, vil vere ulike innan dei ulike sjangrane som blir søkt overskride. 
Det sjangeroverskridande fattar ofte interesse, men har vi framfor oss ei genuin 
nyskaping som held høgt kunstnarisk nivå? Er det ein leken kommentar eller er det 
ein bevisst provokasjon som det ligg gjennomtenkt tyngde bak? Det grenselause 
landskapet vi vandrar i, kan vere utfordrande: å vite nøyaktig kvar vi er, og kva 
som peikar ut retningane framover.

Eit paradoks trer dermed tydeleg fram. Ein må vite kor grensene går for å tøye el-
ler bryte dei, for å stake ut nye retningar, for å motivere, inspirere eller provosere. 
Kor stor plass skal det vere for det som går nye vegar, men som kanskje opplevast 
som enno uferdig? Er det rom for det uperfekte, det som har søkt å tøye eller flytte 
grensene for materiale, teknikk og formspråk, og kanskje har enda med å tøye 
grensene for langt? Er det rom for verk som juryen (og dermed garantert mange 
andre) ikkje einast om? Kor mykje rom er det for verk som viser motstand og pro-
test mot det etablerte? For politiske kommentarar, som også kan finne på å vere 
politisk ukorrekte? 

Relatert til slike spørsmål om motstand er også det om avstand. Om avstand mel-
lom oss som tilskodarar og verka. Kva med verk som utfordrar intimgrenser, som 
flettar kunstnarens eigne livserfaringar, traume eller sorg inn i formgjevinga? 
Kunstnaren vil på ein eller annan måte alltid inkorporere seg sjølv og eigne er-
faringar i verket, gjerne også med bruk av material eller gjenstandar med levde 
liv som bidreg til å understreke uttrykket, men kan slike materielle sitat blir for 
konkrete, for overtydelege, for nærgåande? Her rører vi ved problemstillinga om 
kunst som terapeutisk, og kvar grensa går for den enkelte tilskodar for det som 
opplevast som privat og intimt. Om avstanden, og dermed den kreative motstan-
den verket omgir seg med, kan bli minska så mykje at fortryllinga blir broten. 
Eller er det rakt motsette tilfelle, at det nettopp er slik rå og ærleg intimitet som 
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gjer arbeidet særleg interessant? 

Avstand mellom oss menneske har fått fornya aktualitet no i ei tid der distanse har 
blitt noko anna enn det var inntil nyleg. Fare for smitte gjer at distanse blir eit ytre 
krav, men også ein indre motivasjon for den enkelte. Dette har endra på måtane vi 
beveger oss på og samhandlar med andre her og no, men i det lengre løp vil slike 
endringar i vandringsmønster også endre måtane vi forstår verda på. Måtane og 
tempoet vi beveger oss på, påverkar blikket vårt på den materielle verda. Alt etter 
kva erfaring vi har fått av vår vandring, ser vi ulikt på kunnskap, teknikkar og 
problemløysing. Materialas og teknikkanes eigne historiar vil bli vevd saman med 
menneskelege livshistorier på nye måtar, på ulike vis enn før. Først vil det skje 
med kunstnaren som lagar verket, og seinare også med oss andre, vi publikum 
som opplever verket. Dette er ein av grunnane til at kunsten og kunsthandverket 
er så viktig. Det gjev form, tekstur og farge til der vi er no, og trekker opp trådar 
for oss, trådar som går både framover og bakover i tid. Å legge merke til slike 
trådar krev kunnskap om materiale, teknikk og kva som må til for å tøye grenser. 
Det krev evne til å lese det stille, materielle språket, med meir eller mindre subtile 
referansar til kunstnarens eigne erfaringar og minne, til alt som hender rundt oss 
og som vekker undring, overrasking, glede, irritasjon, sinne, sorg. 

Gjennom samtalane med juryen om årets utstilling har eg som utanforståande lært 
noko nytt om kunnskap og kreativitet. Sjølv om vi finn referansar til eldre hand-
verkstradisjonar, er det å gå i lære ikkje så vanleg. Oftast handlar det heller om 
deling mellom dei som eksperimenterer. Ei sjenerøs deling av kunnskap og låning 
av verktøy og utstyr, gjerne i større kollektiv eller nettverk. Kan hende dette er ein 
årsak til den aukande tendensen til tydelege referansar til andre sitt arbeid. Og kan 
hende delinga delvis er eit utslag av ei utbreidd oppfatning blant verkande kunst-
narar: at kreativitet også har eit klart etisk aspekt, der det handlar om å kunne 
(gjen)bruke mest mogleg ressursar rundt seg, og produsere minst mogleg avfall 
undervegs i prosessen. Men sjølv om det ofte kan vere viktig for kunstnaren sjølv 
å vite historiene til dei ulike materiala og teknikkane i sving, er det ikkje nødven-
digvis så viktig for alle å kommunisere desse historiene med ord til omverda. Eit 
arbeid bør kunne stå utan kommentarar, utan følgjetekst. Denne knappheten av 
ord har eg ikkje vore klar over før. Men eg burde ikkje vere overraska. Vi ser ikkje 
så ofte at kunsthandverkarar sjølve trekk opp dei lange linjene for eigne arbeid. 
Ofte held det lenge at verka deira gjer det, gjennom det stille, men likevel så uen-
deleg rike materielle språket. 

Trådane eg her har prøvd å veve saman, for å betre forstå kvar kunsthandverket 
står akkurat no, skapar klare forventingar om korleis dei utvalde arbeida vil glede, 
forundre, inspirere og provosere. Men no er juryens vandring over, og eg er spent. 
Kva fortryller eller vekker motstand hos deg som tilskodar som vandrar gjennom 
årets utstilling?
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Baksiden av broderiet
Janne-Camilla Lyster 

Janne-Camilla Lyster (f. 1981) er danser, koreograf og forfatter. De siste årene har 
hun jobbet i skjæringspunktet mellom dans og poesi.

* 
 
Da jeg skrev diktsamlingen melk kåpe sand måpe, gikk jeg på mitt sedvanlige vis 
rundt i huset og lyttet med øynene, innover og utover, etter noe jeg kunne bruke: 
noe med den riktige nyansen av blått, eller en tekstur jeg ikke hadde lagt merke til 
før; et bokomslag eller en tittel som kunne blande seg inn i det skjøre reisverket 
som hadde begynt å forme seg. Jeg tok ut en bok fra hyllen og begynte å bla i den; 
papiret var gulnet, tekstene hadde ofte form som korte avsnitt bestående av rene 
oppramsinger. Jeg lukket den og leste tittelen: The Pillow Book. Boken viste seg å 
være en samling tekster skrevet av japanske Sei Shōnagon rundt år 1000 og minnet 
meg om at det finnes sjokkerende enkle måter å beskrive verden på. Sei Shōna-
gon gjør uvante sammenstillinger og konstruerer lett og nennsomt et forbløffende 
hierarki over hva som kan ha noe felles. Det kan dreie seg om emosjoner eller 
gjenstander, skikker, historier hun har hørt, sagn eller hendelser. Deloverskrifte-
ne kan for eksempel se slik ut: «Deeply Irritating Things», «Miserable Looking 
Things» eller «Things That Are Hard to Say». Mye av det hun beskriver, er festet 
i en fjern tid og en for meg fremmed kultur (Shōnagon hadde dessuten en stilling 
ved hoffet). Men det er noe med måten hun sammenstiller disse tingene på – plagg, 
redskaper, eller spesielle tider på døgnet, for eksempel – som bygger en taktil og 
sanselig bevissthet, et blikk jeg kan løfte opp fra papiret, ut av det forestilte, og 
rette mot verden rundt meg.
 
I avsnittet hun kaller «Repulsive Things» skriver hun for eksempel: «The back of 
a piece of sewing. Hairless baby mice tumbled out of their nest. The seams of a 
leather robe before the lining’s been added. The inside of a cat’s ear. A rather dirty 
place in darkness.»
 
Særlig «The back piece of a sewing» gjør inntrykk på meg. En søm på vrangen. El-
ler baksiden av et broderi. Dette med reminisensene av noe (trådene som er festet, 
trukket i andre – og utilsiktede – baner over stoffet, festet med knuter) som utgjør 
en, til vanlig, ikke-synlig helhet. Men så finnes den der, allikevel, like virkelig som 
den kjente fremsiden. Slik forestiller jeg meg at verden alltid er; det finnes alltid 
baksider, innsider, like virkelige, like sanne, like nære – hvis vi tillater oss å stryke 
hånden over dem, åpne øynene for dem, lytte til dem. En konkretisering forbi det 
gjenkjennelige. Hva kan det gjøre med oss?
 
Musiker, kunstner og filosof Kathleen Coessens skriver i essayet «Sensory Fluidity: 
Dialogues of Imagination in Art» fra 2012 om evnen til å koble fortid, nåtid og 

fremtid gjennom sanselige og kroppsliggjorte erindringsmønstre. At det skjer en 
slags kroppslig sedimentering som kan bygge bro fra den enkeltes erfaringer og 
opplevelser, og at vi kan tenke oss at disse broene til sammen kan forme et nett-
verk som knytter oss sammen, gir oss en felles erfaringshorisont. I hennes språk 
ser vi at kroppen og iboende tilstander og muligheter nærmer seg landskapet; jeg 
tenker på sedimenterte masser, steinformasjonenes lag avsatt over svimlende tids-
rom, og horisontene i sømmen mellom hav, fjell, skog og himmel.
 
Verdens flertydighet og detaljrikdom overvelder oss, skriver hun, verden overgår 
våre muligheter for forståelse og for hva vi kan skape – men utvider samtidig våre 
skapende evner, vår forestillingskraft, verden.
 
Den danske dikteren Morten Søndergaard utga i 2004 kortprosasamlingen At hol-
de havet tilbake med en kost. Tekstene i boken kretser omkring livet, språket og 
erindringen, og om «skjebnens uforutsigbarhet til alle tider og på alle steder, hvor 
mennesker siden tidenes morgen har ferdes.» Jeg kunne skrevet om flere av dem 
her, men det er særlig selve tittelen på boken som står frem for meg. Det er en 
slående påminnelse om menneskedyrets mange påfunn for å forsøke å gi seg selv 
en følelse av kontroll, eller nettopp en (innbilt) grad av forutsigbarhet; jeg tenker 
på centimetere og millimetere, urverk, vektskåler og all verdens måleredskaper – 
men også verktøy for innsirkling, som språk, klassifisering, kategorisering. Men 
hvor langt, og på hvilken måte, strekker måleredskapene våre seg i møte med ver-
den? Holder vi oss helst til den delen av tilværelsen som vi kan nå ved hjelp av dis-
se redskapene – og hva med alt som vi ikke klarer å gripe gjennom de redskapene 
vi har til rådighet?
 
Vi trenger redskap å lytte til verden med, men vi trenger også å minne oss selv 
om at det er vi selv som har oppfunnet disse verktøyene, og at det vi klarer å lytte 
frem, er et resultat av måten vi lytter på. Det aller meste som eksisterer, eksisterer 
jo ikke for oss.
 
Hvilken vei skal vi seile, hvilket redskap settes mot øyet, hva er det neste som skal 
dreies mot verden?
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Wayfaring with the materials
Per Ditlef Fredriksen

Per Ditlef Fredriksen (b. 1975) is an archaeologist specialized in ceramics and met-
alworking. In recent years he has worked mostly with the sharing of knowledge in 
creative craft milieus. 

*

A tendency we can see in this year’s exhibition is an awareness of age and the pass-
ing of time. We see older and more time-consuming craft traditions employed in 
new ways, and objects and materials gathered in forests and on beaches, aged and 
eroded, being (re)used and incorporated into works of art. Perhaps the first thing 
that strikes us is that the reasons for slowing down and garnering materials locally 
are related to our shared experiences after the pandemic hit. As we move around 
less, we connect more with everything around us, and can therefore spend more 
time on the work itself, reflecting on it in the process. On second thought, howev-
er, there are more profound consequences to such abrupt, unexpected events. They 
make our plans and futures look different. Alternative futures become more real 
than those we previously envisioned. New images of what we humans are capable 
of doing to this world appear to us, warning us of what will happen if we continue 
long enough along the same path.

The new direction the world has taken has made it clearer to us all that we have 
always wandered along paths that are open-ended. And regardless of our aware-
ness of the future – or the past – we weave such insights into what we are doing 
in the here and now, into what we create. The process of making a work of art is 
also very much a form of wandering. The anthropologist Tim Ingold termed it 
“wayfaring”, an open-ended process where challenges and problems have to be 
solved continuously. The creative process, which includes materials, tools and 
techniques, merges with the outside world, and this world is thus drawn in and 
shaped through experimentation and improvisation. During the working process, 
artists create their own understanding or interpretation, through their fingertips 
and by engaging intimately with the materials, and in this manner creating a new 
path, all the time drawing on acquired knowledge and experience.

To evaluate the work of others is also a form of wayfaring. A creative process in 
which works are selected, during which the jury uses all of its accumulated experi-
ence, insight and knowledge. This year the jury included an external member with 
a somewhat different – and perhaps at times rather naïve – outsider’s look at arts 
and crafts. A member who was given the task of seeking new insight, new reflec-
tions, and to challenge and inspire. By joining the jury’s wayfaring, this member 
ended up being inspired and challenged himself. While the jury was concentrated 
on evaluating the submitted works, as an archaeologist with a background in an-
thropological crafts theory I have followed the jury’s work and how they ended up 
with the result, this year’s exhibition. As a researcher I pay attention to the pro-
cesses of accumulating and sharing knowledge in creative craft milieus. The focus 
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is on the artists’ relationships to various materials and techniques, and on what 
collaboration and the arenas for sharing knowledge bring to the creative process. 
Such a form of archaeology is about putting words to the tacit knowledge used 
when making art, to formulate a language for the act of creating, where we try to 
reduce the distance between we humans and the materials and things around us. 
The result is an excavation into knowledge, an archaeology of knowledge, that 
seeks to make aspects of craftwork and artistic expression that are rarely put into 
words easier to understand.

An archaeology of knowledge that seeks to dig down into our consciousness, in 
order to gain insight and understanding, direct attention to the quiet language of 
material citations in the form of choice of material, artistic idiom, colour use. 
Citations can be related to the surroundings, such as specific trends and political 
movements. Or, as we have seen, a citation can be related to passing time and age, 
such as the artist’s own life experiences or earlier work, or that of others, including 
older craft traditions. Regardless of the artist’s intentions, our own interpretation 
of material citations will contribute to reducing the distance between the work of 
art and us. As the anthropologist Alfred Gell once remarked, all good works of 
art have qualities that are hard to capture in full. They are surrounded by what he 
terms a “halo of resistance”, leading to a sense of wonder and “enchantment”.

What will enchant us this year? What material citations can be interpreted from 
the submitted works, and what do the tendencies we see in this year’s exhibition 
signify? During the interval between the first and second jury meetings, I took the 
opportunity to have conversations with the other members of the jury about these 
questions. Our reflections led to the topics of creativity and what it takes to cre-
ate a stir or to provoke. The method is simple, and is borrowed from a beautiful 
little book written in Norwegian titled Samtalens tynne tråd (The Thin Thread 
of a Conversation), referring to the thin thread of reasoning that is spun by con-
versation. The author, anthropologist and media scholar Anders Johansen writes 
that by talking with people and noting down pieces of their conversation, and de-
liberately leaving the gaps between these pieces open, the threads woven across 
these gaps may extend in unexpected directions and thus open for new reflections 
and insight. In other words, here we have another form of wayfaring. Just as writ-
ing is a craft, so can a conversation be. In this text I seek to weave the various 
threads between the written pieces of conversation shared with the jury into a web 
that captures my understanding and my impressions. Using the material at hand, 
I have worked out a balance, a drive towards boundlessness, and a paradox. And 
along the way, I have also learnt something new about artistic experimentation 
and learning processes – and thereby also what artists may include in the notion 
of creativity.

Several of the submitted pieces demonstrate an impressive mastering of handcraft 
techniques, and there are complex compositions that combine several interesting 
and exciting materials. It is challenging to make all the elements work equally 
well. This challenge mirrors that of the jury during the selection process. The 
 Annual Exhibition is supposed to capture the entire range of what is happening on 
the arts and crafts scene at the moment, and the jury decided beforehand to strive 
for a wide spectrum of disciplines, techniques and materials used. For this reason 
it has been a delicate balancing act to ensure that the exhibition includes various 
forms of innovation. In order to make room for both the boldness that transcends 
genres, and for what may more easily be associated with specific genres. And there 

should also be room for superior quality craftwork, those well-wrought works that 
radiate a sense of agelessness. Innovation is often about recognition, but in a new 
context: “I have not seen this done before.” By more or less visible and tangi-
ble references to more traditional craftwork, the figurative idiom may be weighed 
against more experimental designs, although it is of course famously difficult to 
draw any clear boundaries between representation and abstraction. References to 
the past may well be present, but not necessarily always in a clear, visible manner. 
The artist may add a new dimension to a given technique, or create a new style, and 
still maintain references to other, earlier works.

Nevertheless, inventive use of materials and design may also present a challenge 
for the technical execution. So, what makes an artwork good? This is where a 
strong aesthetic consideration often comes into play. A piece may elicit a sense 
of enchantment through its visual beauty, while still carrying surprising elements 
that open up for something novel. But we all know that an artwork does not have 
to be aesthetically pleasing to attract interest. It might just as well evoke a sense of 
discomfort or distress and even be regarded as ugly, and be surrounded by a force 
field of resistance in this way. A resistance we seek to reduce by understanding 
more.

In this year’s exhibition we can observe a drive towards transcending traditional 
parameters. The awareness of age and the passing of time, mentioned earlier, are 
also reflected in the combination of material categories, and in seeking to disman-
tle barriers between crafts, visual art and design. One outcome of this is complex, 
almost limitless sculptures, often consisting of several pieces arranged at a dis-
tance from each other, yet referring to each other. Such experimentation requires 
experience and knowledge. One must be familiar with the conventions in order to 
know when and how to push or breach conventional boundaries. A consequence 
of the continual pursuit of something new is that it opens for frustration. It may be 
hard to determine what is new, since perceptions of originality will differ within 
the various genres. To transcend genres captures our attention, but are we looking 
at a truly novel work of superior artistic quality? Is it more a playful commentary 
or is it a deliberate provocation that carries a carefully considered and substantial 
message? This boundless landscape we are wandering through may be challeng-
ing: how do we know exactly where we are, or see what it is that stakes out future 
courses. 

A paradox emerges. One has to know the limits in order to push or breach them, in 
order to point out new directions, motivate, inspire or provoke. How much room 
should be devoted to works that stake out new courses, while still being consid-
ered somehow incomplete? Is there room for imperfection, for works that seek to 
bend or breach the limitations of materials, techniques and design, perhaps ending 
up by pushing them too far? Is there room for works that the jury (and therefore 
certainly others) do not agree on? And is there ample room for works that express 
resistance and protest against the establishment? For political commentaries that 
may also be politically incorrect?

Related to such questions about resistance is also that of distance, the distance be-
tween the works of art and ourselves as viewers. What about works that challenge 
our personal boundaries of intimacy, works that weave the artist’s own life experi-
ences, trauma or grief into the design? The artist will always somehow incorporate 
his or her own life experiences into a work, sometimes also using materials or 
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things that serve to underscore the form of expression, but might such material ci-
tations end up being too concrete, too obvious, too intimate? Here we are onto the 
subject of art as therapy, and what the individual viewer considers to be private and 
intimate. And whether the distance, the aura of resistance surrounding the work, 
may be reduced to such an extent that the enchantment is broken. Or is the oppo-
site the case, is it rather such raw and honest intimacy that makes certain works of 
art particularly interesting?

The pandemic has generated a renewal of interest in the issue of distance between 
we humans; since distance has become something other than it was only a short 
while ago. Looming contagion has made distance a social requirement, but also a 
personal issue for the individual. This has changed the ways we move and interact 
in the here and now. In the long run, such changes in our wayfaring patterns will 
also change the ways we understand the world. The means and the pace of move-
ment influence our view of the material world. Depending on the experience we 
have acquired during our wayfaring, we gain different perspectives on knowledge, 
techniques and problem solving. The individual histories of the materials and 
techniques will be woven together with human life histories in new ways, in differ-
ent ways than before. It will happen first with the artist who creates the work, and 
later also with the rest of us, the public as we experience the work. This is one of 
the reasons why arts and crafts are so important. They provide form, texture and 
colour to where we are now and draw up lines for us, lines that lead forward as well 
as backward in time. To notice such lines requires knowledge of the materials and 
techniques, and of what it takes to bend or push limits. It requires skills to read the 
silent material language, which contains more or less subtle references to the art-
ist’s own experiences and memories, to everything that is happening around us and 
evokes a sense of wonder, surprise, joy, irritation, anger, or grief.

Through conversations with the jury, I have learnt something new about knowledge 
and creativity. Although there are references to older craft traditions, apprentice-
ship is not very common. Instead there is a culture of sharing between experimen-
tal artists, a generous sharing of knowledge and borrowing of tools and equipment 
often within larger collectives or networks. Perhaps this is the reason behind the 
increasing tendency to cite the work of others. And may partly be an outcome 
of a common understanding among active artists: that the creative act also has a 
strong ethical aspect, which has to do with (re)using resources from one’s close 
surroundings as much as possible, and producing as little waste as possible in the 
process. However, while it may often be important for artists to be familiar with 
the histories linked to the various materials and techniques they employ, it is not 
necessarily important to communicate these histories in words to one’s surround-
ings. A piece should stand on its own, without comments, without captions. This 
scarcity of words is new to me. But I should not be surprised. Only rarely do we 
see artists themselves delineate the parameters for their own work. Most often it 
suffices that their work manages this, through that quiet yet still so endlessly rich 
material language.

The threads I have sought to weave together here, in order to better understand just 
where the field of arts and crafts stands today, provide me with a set of expecta-
tions of how various selected works will bring joy and surprise, as well as inspire 
and provoke. But now the jury’s wayfaring has come to an end, and I am excited. 
What will elicit enchantment and resistance in you as a viewer wandering through 
this year’s exhibition?
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The Backside of the Embroidery
Janne-Camilla Lyster

Janne-Camilla Lyster (b. 1981) is a dancer, choreographer and author. In recent 
years, she has worked at the intersection between dance and poetry.

*
 
When I was writing the collection of poems titled melk kåpe sand måpe (milk coat 
sand mope), I would walk in my habitual way around the house listening with my 
eyes, inwards and outwards, for something I could use; something with the right 
shade of blue, or a texture I had not noticed before; a book cover or a title that 
might blend into the fragile construction that had begun to take shape. I took 
a book off the shelf and started leafing through it; the paper had yellowed; the 
texts often took the shape of short paragraphs consisting of mere  enumerations. I 
closed it and read the title: The Pillow Book. It turned out to be a collection of texts 
written by Japanese poet Sei Shōnagon around the year 1000 and reminded me 
that there are shockingly simple ways to describe the world. Sei Shōnagon makes 
unfamiliar compilations and effortlessly and attentively constructs an astonishing 
hierarchy of things that may have something in common. It can be about emotions 
or objects, customs, stories she has heard, or legends or occurences. The subhead-
ings can read like this: “Deeply Irritating Things”, “Miserable Looking Things”, or 
“Things That Are Hard to Say”. Much of what is described is set in a distant time 
and a culture foreign to me (Shōnagon also had a position at court). But there is 
something about the way she assembles these things - garments, tools, or particu-
lar times of the day, for example - that builds a tactile and sensuous consciousness, 
a gaze I can lift from the paper, out of the imagined realm, and direct towards the 
world around me.
 
In the section she calls “Repulsive things” she writes: “The back of a piece of sew-
ing. Hairless baby mice tumbled out of their nest. The seams of a leather robe 
before the lining’s been added. The inside of a cat’s ear. A rather dirty place in 
darkness”.
 
“The back of a piece of sewing” has a particular impact on me. The reverse side 
of stitching. Or the back of an embroidery. Like reminiscences of something (the 
threads that are attached, pulled in other – and unintentional – paths across the fab-
ric, and tied with knots) that form a whole but that are usually invisible to us. But 
then there it is, anyway, just as real as the familiar front. This is how I imagine the 
world is; there are always undersides, insides, just as real, just as true, just as close 
- if we allow ourselves to stroke them with our hands, open our eyes to them, listen 
to them. A concretization of something beyond the recognizable. How might it 
change us?
 

Musician, artist and philosopher Kathleen Coessens writes in her 2012 essay “Sen-
sory Fluidity: Dialogues of Imagination in Art” about the ability to connect past, 
present and future through sensory and embodied memory patterns. That there ex-
ists a kind of bodily sedimentation that can build a bridge between one individual’s 
experiences and someone else’s; and imagining that these bridges can together 
form a grid that connects us, and that can give us a common horizon of experience. 
Through her language, we see that the body and embodied states and possibilities 
can resemble the landscape; I am thinking of sedimentary masses, the layers of 
rock formations deposited over astounding periods of time, and the horizons in 
the seams between sea, mountains, forests and sky.
 
The world's ambiguity and richness of detail overwhelm us, she writes; the world 
surpasses our possibilities for understanding, and for what we can create – but at 
the same time, it expands our creative abilities, our imagination – which are also a 
part of the world.
 
In 2004, the Danish poet Morten Søndergaard published the short prose collection 
At holde havet tilbage med en kost (Holding the ocean back with a broom). The texts 
in the book revolve around life, language and memory, and "the unpredictability 
of fate at all times and in all places where people have traveled since the dawn 
of time." I could have written about several of them here, but it is the book’s title 
in particular that stands out for me. It is a striking reminder of the many human 
inventions that strive to create a sense of control, or an (imaginary) degree of pre-
dictability; I am thinking here of centimeters and millimeters, clockworks, scales, 
and all kinds of measuring tools – but also tools for encircling, such as language, 
classification, categorization. But how far, and in what way, do our measuring 
tools extend, in the face of the world? Do we prefer to stick to the part of life that 
can be reached with the help of these tools? What about everything that we are un-
able to grasp through the tools we have at our disposal?
 
We need tools in order to listen the world, it’s true, but we also need to remind our-
selves who invented these tools, and that what we are able to listen to is a result of 
the way we choose to listen. Most things, after all, do not exist for our sake.
 
In what direction do we wish to sail, what instrument shall we use to navigate with, 
what is the next thing that should be turned towards the world around us?
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