
1

Kunsthåndverk 2012

Norske kunsthåndverkeres årsutstilling

K
u

n
sth

ån
d

verk 20
12

De første 250 eksemplarene av årets katalog er individuelt 
nummererte. Eieren av en av disse katalogene mottar et 
gavekort i Galleri Format på NOK 2000,–. Vinner-nummeret 
offentliggjøres på NKs nettsider onsdag 26.september 2012. 
www.norskekunsthandverkere.no

IS
BN

: 9
78

-8
2-

99
42

83
-8

-5
9

7
8

8
2

9
9

4
2

8
3

8
5



2 3



4 5



6 7



8

Kunsthåndverk 2012

Norske Kunsthåndverkeres  
årsutstilling

23. september – 9. desember

Nasjonalmuseet for  
kunst, arkitektur og design



Innhold

13 Kunsthåndverk 2012 i Nasjonalmuseet  
for kunst, arkitektur og design

15 Juryens forord
16 Kunsthåndverksprisen
18 Om formidling av Kunsthåndverk 2012
20 Noe håndfast med aura (av Line Halvorsen)
29 Katalog
79 Kunstnere 

Contents

13 Craft 2012 at the National Museum of Art, 
Architecture and Design

15 Foreword by the Jury
16 The Craft Prize
19 Making Craft 2012 accessible to the Public
24 Something Tangible with an Aura  

(by Line Halvorsen)
29 Catalogue
79 Artists



13

Craft 2012 at the National 
Museum of Art, Architecture 
and Design

The Norwegian Association for Arts and Crafts’ 
annual exhibition is a welcome recurrence that draws 
a large public to the National Museum-Museum of 
Decorative Arts and Design. 
 All craft artists in Norway are eligible to apply to 
participate in this annual exhibition. Artists send 
in photos of their works, and these are evaluated 
by a jury consisting of three elected craft artists, 
a representative from the National Museum, plus one 
invited guest from abroad. This year the jury met 
in May to evaluate the applications. A selection of 
artists was invited to submit original works for a final 
evaluation, which was held two weeks before the 
exhibition opening. 
 The works that the jury finally selected are those 
presented in the exhibition Craft 2012. The exhibi-
tion thus showcases some of the most contemporary 
works of craft art and constitutes a cross-section of 
the jury’s collective evaluation. 
 The annual exhibition plays a key role in 
presenting contemporary Norwegian craft. It also 
provides an annual opportunity for national and 
international craft professionals to meet. The 
exhibition’s open form does not offer a wide range 
of possibilities for curatorial or thematic strategies, 
but through an extensive educational program that 
includes seminars, artists’ talks and debates, we  
link the exhibition to current developments in craft. 
 Welcome to Craft 2012.

widar halén
Director of Design and Decorative Arts, 
National Museum of Art, Architecture and Design

trude g. ugelstad
Director, Norwegian Association for  
Arts and Crafts

Kunsthåndverk 2012 i 
Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling er en kjær-
kommen gjenganger som trekker et stort publikum 
til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
– Kunstindustrimuseet. 
 Alle kunsthåndverkere i Norge har anledning 
til å søke om deltakelse på årsutstillingen. Bilder 
av aktuelle verk blir vurdert av en jury på tre valgte 
kunsthåndverkere, en representant fra Nasjonal-
museet og en invitert gjest fra utlandet. Juryen var 
samlet i mai i år for å vurdere det innsendte materia-
let. Et utvalg av søkerne ble invitert til å sende ori-
ginale arbeider til en sluttvurdering bare to uker før 
utstillingsåpningen. 
 De siste verkene juryen velger, utgjør den endelige 
utstillingen; Kunsthåndverk 2012. Utstillingen viser 
de mest samtidige verkene og utgjør et snitt av jury-
ens kollektive overbevisning. 
 Årsutstillingen spiller en helt sentral rolle når det 
gjelder visning av samtidig norsk kunsthåndverk, og 
har etablert seg til å bli en årlig anledning for nasjo-
nalt og internasjonalt fagmiljø til å møtes. Utstil-
lingens åpne form gir ikke så store mulig heter for et 
kuratorisk/tematisk grep, men gjennom et omfat-
tende formidlingsprogram med seminarer, kunstner-
møter og debatter knytter vi utstillingen til den aktu-
elle utviklingen av kunsthåndverket. 
 Velkommen til Kunsthåndverk 2012.

widar halén
Avdelingsdirektør, design og kunsthåndverk,
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

trude g. ugelstad
Daglig leder, Norske Kunsthåndverkere
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Jury (fra venstre/from left)
Ingun Myrstad (kunsthåndverker/
craft artist), Inger Helene 
Stemshaug (kurator, 
Nasjonalmuseet/curator, the 
National Museum ), Trine 
Hovden (kunsthåndverker/
craft artist), Josephine Winther 
(kunsthåndverker/craft artist, 
DK) og Ansgar Ole Olsen 
(kunsthåndverker/craft artist)

Juryens forord 
Kunsthåndverk 2012 ønsker å vise både det beste og  
bredden innenfor norsk samtidskunsthåndverk. 
Juryen mottok 245 søkere med til sammen 736 verk. 
Dette er tall som har vært ganske stabile de siste årene.
 Juryen har lagt vekt på fornyelse, men ønsker 
samtidig å vise fordypelse. Derfor tror vi publikum 
ganske sikkert kan gjenkjenne kunstneriske uttrykk 
fra tidligere årsutstillinger. En annen konsekvens er at 
enkelte verk av svært god kvalitet er blitt refusert fordi 
de har vært for tett opp til verk som er vist tidligere.
 I det innsendte materialet har vi sett en fornyet 
interesse for farge, materialundersøkelser og for-
male problemstillinger. Vi finner mye nysgjerrighet, 
humor, lekenhet og alvor formidlet gjennom stor 
material- og håndverkskunnskap.
 Først og fremst forsøker utstillingen å reflektere 
det mangfoldige kunsthåndverkfeltet hvor uttryk-
kene og de tematiske problemstillinger spenner vidt. 

trine hovden
Juryleder

Foreword by the Jury
With the exhibition Craft 2012, we aim to show the 
best and the breadth of Norwegian contemporary 
craft. We received 245 applications and evaluated 
altogether 736 works. These statistics are largely the 
same as in recent years. 
 We in the jury have emphasized innovation but 
also seek to show how certain artists have deepened 
and developed their practice. We therefore antici-
pate that the public will recognize certain artistic 
expressions from earlier annual exhibitions. Another 
consequence of this approach is that certain works  
of very high quality have been refused because they 
so closely resemble previously exhibited works by the 
respective artists.
 In the submitted works, we have seen a renewed 
interest in colour and in researching materials and 
formal problems. We find much curiosity, humour, 
playfulness and seriousness communicated through 
the artists’ knowledge of materials and their  
crafting skills. 
 First and foremost, with this exhibition we seek to 
reflect the diversity of contemporary craft, its wide 
range of expressions and thematically-based research. 

trine hovden 
Chief Jury member
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Kunsthåndverkprisen
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjel-
pefond (BKH) tildeles kunstneren bak det mest mar-
kante verket på årsutstillingen.
 Kunsthåndverkprisen er opprinnelig opprettet av 
Norske Kunsthåndverkere og var på kr 30.000 frem 
til 2007. Dette året ble prisen forhøyet til kr 100.000 
takket være BKH, og prisen endret navn til Kunst-
håndverkprisen fra BKH.

The Craft Prize
The Craft Prize from Visual Artist’s Assistabce Fund 
(BKH) is awarded to the artist who has produced the 
most outstanding work included in Norwegian Asso-
ciation for Arts and Crafts’ annual exhibition. 
 The prize was initially established by the Norwe-
gian Association for Arts and Crafts and consisted of 
NOK 30,000. In 2007, thanks to Billedkunstnernes 
Hjelpefond BKH, the sum increased to NOK 100,000. 
Along with this, the prize’s official name changed to 
the Craft Prize from BKH.

Jury for Kunsthåndverkprisen 2012
Jury Craft Prize 2012

Trine Hovden, Keramiker og leder av juryen/ 
Ceramic artist an Chief jury member
Edith Lundebrekke, Kunsthåndverker/Craft artist
Erling Moestue Bugge, Kunstkritiker/Art critic

Craft Prize 2012:
Torbjørn Kvasbø

This year’s Craft Prize, which consists of NOK 
100,000 provided by Billedkunstnernes Hjelpefond 
(BKH, Visual Artists’ Assistance Fund), has been 
awarded to ceramic artist Torbjørn Kvasbø for the 
work Rørform 2012. The jury’s statement:

To create Rørform 2012 (Pipe Form 2012), Kvasbø 
extruded clay in generous portions, using a ges-
ture extending back to the origin of clay art. The 
clay is carded out of the earth, as it were, and 
the grey masses are stacked in such a way that 
their point of balance is challenged, but still 
holds. Through this tension we witness a process, 
a creative act that has just stopped, and which 
leaves the work open. The ‘pipes’ are open at both 
ends; they have the form of containers, but not 
the function. 
 We see monumentality in the simple shape. 
Solid experience of the material is necessary 
to master such a technique, and there must be 
strong artistic will to dare to produce such a pure 
expression devoid of all superfluity. The work 
bears powerful witness of a renewed inspiration 
fused together with Kvasbø’s long experience and 
in-depth knowledge. Rørform 2012 is solid, both 
artistically and in terms of craftsmanship.
 With Rørform 2012, Torbjørn Kvasbø has provi-
ded Craft 2012 with an extraordinary and convin-
cing ceramic centrepiece. 
 Congratulations! 

Torbjørn Kvasbø (b. 1953) is a veteran in the field of 
Norwegian contemporary ceramic sculpture and 
noted for his innovative ceramic techniques. He 
studied ceramics at the Norwegian College of Applied 
Art and Design in Bergen (graduating in 1978) and 
lives and works in Venabygd in the municipality of 
Ringebu, Norway. 
 Works by Torbjørn Kvasbø can be found in the 
collections of several art museums in Europe, Korea, 
Japan and the USA, as well as in Lillehammer Art 
Museum and in the Norwegian museums for deco-
rative art in Oslo and Bergen. He is invited to hold 
a large retrospective exhibition at Lillehammer Art 
Museum in the fall of 2013. Kvasbø has participated 
in numerous exhibitions at home and abroad. He 
is often invited to hold lectures and workshops, 
also internationally, and he has received numerous 
national and international prizes for his ceramic 
forms and sculptures.

Kunsthåndverkprisen 2012: 
Torbjørn Kvasbø
Årets Kunsthåndverkpris på kr 100 000 fra  
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) går til kera-
miker Torbjørn Kvasbø for verket Rørform 2012.  
Prisjuryens uttalelse:

Med Rørform 2012 har Kvasbø ekstrudert eller 
klemt ut leire i djerve porsjoner, i en bevegelse 
som går ned til leirekunstens opprinnelse. Leiren 
er så å si ”kardet” ut av jorda, og den grå mas-
sen stablet over hverandre så mange ganger at 
balanse punktet utfordres, men beholdes. I denne 
spenningen er vi vitne til en prosess, en utforming 
som akkurat har stoppet, slik at verket blir stå-
ende åpent. Disse «rørene» er åpne i begge ender, 
de er beholdere i form, men ikke i funksjon. 
 Vi ser en storhet i den enkle formen. Solid 
erfaring med materialet må til for å mestre et slikt 
grep, og kunstnerisk vilje må være til stede for 
å våge et slikt rent uttrykk, der intet er overflø-
dig. Verket vitner kraftfullt om fornyet inspira-
sjon smeltet sammen med Kvasbøs på forhånd 
lange erfaring og dype kunnskap. Verket Rør-
form 2012 står fjellstøtt både kunstnerisk og 
håndverksmessig. 
 Torbjørn Kvasbø har med Rørform 2012 tilført 
utstillingen Kunsthåndverk 2012 et forunderlig og 
overbevisende keramisk midtpunkt.
 Gratulerer!

Torbjørn Kvasbø (f. 1953) er en nestor innen norsk 
samtidskeramikk med sine skulpturelle arbeider 
i plastisk leire og keramiske teknikker.  Kvasbø har 
sin kunstutdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen 
(1978), Institutt for keramikk. Han bor og arbeider 
i Venabygd i Ringebu kommune.
 Kunstverk av Torbjørn Kvasbø er representert 
i samlingene til flere kunstmuseer i Europa, USA, 
Korea og Japan, så vel som kunstindustrimuseene 
i Norge og Lillehammer Kunstmuseum.  Han er invi-
tert til å ha en større retrospektiv utstilling i sist-
nevnte kunstmuseum høsten 2013.  Kvasbø har deltatt 
på en rekke utstillinger i inn- og utland. Han er ofte 
invitert til å holde foredrag og workshops rundt om 
i verden, og er tildelt en rekke priser for sine keramiske 
former og skulpturer nasjonalt og internasjonalt. 
 

Tidligere vinnere av Kunsthåndverkprisen
Previous winners of the Craft Prize

2011 Kari Dyrdal – tekstil/textiles
2010 Sidsel Hanum – keramikk/ceramics
2009 Tanja Sæter – glass/glass
2008 Nanna Melland – metall/metal 
2007 Helene Kortner – keramikk/ceramics
2006 Franz Schmidt – tekstil/textiles
2005 Ingen utstilling/no exhibition
2004 Fanny Sophie Gjestland – metall/metal
2003 Jørgen Moe – keramikk/ceramics
2002 Alexander Grüner – tekstil/textiles
2001 Ingen utstilling/no exhibition
2000 May Bente Aronsen – tekstil/textiles
1999 Elisabeth von Krogh – keramikk/ceramics
1998 Trine Mauritz Eriksen – tekstil/textiles
1997 Eirik Gjedrem – keramikk/ceramics
1996 Beth Wyller – keramikk/ceramics
1995 Sigurd Bronger – metal/metal
1994 Gro Jessen – tekstil/textiles
1993 Tove Lise Røkke Olsen – keramikk/ceramics
1992 Åse Ljones – tekstil/textiles
1991 Ingen utstilling/no exhibition
1990 Hanne Heuch – keramikk/ceramics
1989 Liv Blåvarp – tre/wood
1988 Leif Stangebye-Nielsen – metall metal
1987 Anna Sophie Rodin – tekstil/ceramics
1986 Lillian Dahle – tre/wood

Rørform 2012 (2012)
Skulptur – steingods, uglasert, reduksjon
80 x 100 x 145 cm

Torbjørn Kvasbø
Foto: André Gali
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Om formidling av 
Kunsthåndverk 2012

I visuell kunst er det utseendet som teller. I betyd-
ningen; det vi ser gir inngangen til det vi tenker, 
vet, søker informasjon om, kort sagt kan formidle 
om verkene på en utstilling. Visuell kunst er form, 
farge, teknikk, estetikk, idé og fysisk tilstedeværelse. 
Kunsthåndverk har ofte i tillegg en bruksfunksjon; 
hvordan fungerer verket? I formidling av kunsthånd-
verk må vi ha øye for ulikhetene. En kanne på sokkel 
står for eksempel i sammenheng med andre kanner 
og har lange historiske linjer. Og den kan måles på sin 
funksjonalitet; er den god å helle fra? En kjole som er 
«oversized», ubrukelig, og henger ned fra taket, står 
nok i sammenheng med klær og kostyme, men roper 
samtidig om noe mer. Kunst er alltid noe annet enn 
fakta, og noen verk reflekterer de store spørsmålene 
og åpner for endring av vår tankegang. Som formid-
lere må vi søke informasjon om verkene og formulere 
relevante spørsmål i møte mellom verk og publikum. 
 Utstillingen Kunsthåndverk 2012 er sentralt plas-
sert i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet og har 
en visningstid på tre måneder. I samarbeid med 
Nasjonalmuseet legger Norske Kunsthåndverkere 
(NK) opp til et formidlingsprogram som reflekterer 
verkenes egenart. Samtidig ønsker vi å nå et stort og 
sammensatt publikum. 
 Vi ser ikke utstillingen klart for oss når vi plan-
legger programmet, i og med at Kunsthåndverk 2012 
er en juryert utstilling som ferdigstilles få uker før 
åpning. Men vi ser tendenser i de første arbeidene 
som sendes inn. Programmet vil ta opp temaer som 
har aktualitet innen vårt fagområde anno 2012, sam-
tidig vil noen av temaene som ble berørt i fjorårets 
utstilling videreføres. Vi lager seminar for lærere med 
tittelen Kunsthåndverkets visuelle krefter fordi det 
ligger utallige muligheter i å formidle kunsthåndverk 
i undervisningssammenheng. Vi peker på hvordan 
ved å invitere lærerne til workshop, og vi peker på 
hvorfor gjennom mer teoretiske foredrag. 
 Norsk kunsthåndverk står sterkt i en internasjo-
nal sammenheng. Mange kunsthåndverkere deltar 
på internasjonale arenaer, og NK som organisasjon 
har en etablert kontaktflate med et internasjonalt 
fagmiljø. Vi har også et nært samarbeid og finansiell 
bistand fra Utenriksdepartementet. For å opprett-
holde og utvikle den faglige diskusjonen i kunsthånd-
verksfeltet, arrangerer vi et internasjonalt fagseminar 

hver høst. I mai 2012 arrangerte vi et fagseminar 
i London i samarbeid med ArtProjects and Solutions, 
ArtQuest og Kunsthøgskolen i Oslo. Seminarets tittel 
var Museum for Skills. Er høgskolene og kunstnerne 
blant de siste som besitter håndverkskunnskap i vår 
vestlige del av verden? 
 På det internasjonale fagseminaret 22. november 
vil vi gå videre og utforske materialitetens betydning. 
Når et bredt kunstfelt er stadig mer konsentrert om 
å anvende selve materialet som uttrykksform, hvor-
dan påvirker dette forståelsen og kunnskapen om de 
tradisjonelle kunsthåndverksfagene? Seminaret vil 
foregå på engelsk og er spesielt myntet på utøvende 
kunsthåndverkere, teoretikere og fagpersonale ved 
kunsthøgskolene. 
 Salongene i formidlingsprogrammet gir signal om 
både «styrt» dialog og uformelt samvær. Vi ønsker 
at publikum skal ta del i samtalene i salongene. 
Kritiker salong 18. oktober er et samarbeid med Norsk 
kritikerlag: Kritikere, kunstnere og publikum møtes 
i spørsmål om fagspråkets betydning.
 I Kunstsalongene kommer kunstnerne og verkene 
deres i sentrum for samtalen. I september møter vi 
vinneren av Kunsthåndverkprisen 2012, og i oktober 
og november får vi møte ytterligere fire kunstnere i 
samtale. 
 For øvrig blir det i løpet av utstillingsperioden  
23. september – 9. desember både omvisninger for 
skoleklasser, for babyer og familier, i verksted og 
utstilling. Se eget programhefte for formidlingen.
 Verkene vi møter i Kunsthåndverk 2012 kom-
mer fra kunsthåndverkere i hele Norge med post og 
annen frakt. At kunstverk sendes, hentes, pakkes 
ned, pakkes opp, og monteres, er også et særpreg 
ved en kollektiv utstilling. Med utformingen av årets 
katalog ønsker vi å reflektere noe av dette særpreget. 
Verkenes ankomst dokumenteres derfor i katalogens 
fotografier og utforming. 
 Stor takk til kunstnerne bak de utstilte verkene,  
til de som har gjort utstillingen mulig gjennom mon-
tering og tilrettelegging, og varmt velkommen til 
publikum. 
 Formidlingsprogrammet for Kunsthåndverk 2012 
er utformet av Norske Kunsthåndverkere og Nasjonal-
museet ved Cathrine Lorange, kurator formidling 
avd. kunsthåndverk og design.

elisabeth sørheim 
Formidlingsleder, Norske Kunsthåndverkere

Making Craft 2012 
accessible to the Public

In visual art it is the outward appearance that counts, 
in the sense that what we see is a starting point for 
what we think, know and seek information about.  
It is, in short, the impetus for communicating with 
the public about the works in an exhibition. Visual 
art involves form, colour, technique, aesthetics, ideas 
and physical presence. Craft-based art also often 
has a use; how does the artwork function? In medi-
ating crafts, we must have an eye for the differences. 
A pitcher on a base, for instance, stands in relation to 
other pitchers and has a long lineage. It can also be 
evaluated in terms of functionality; does it pour well? 
A dress that is ‘oversized’, unusable and hanging from 
the ceiling, stands of course in relation to clothing 
and costumes, but it also indicates something more. 
Artworks are always something other than facts, and 
sometimes they reflect the large questions and incite 
changes in our thought patterns. As mediators of 
art, we must seek information about the works and 
formulate questions which are relevant to the public’s 
encounter with them. 
 The exhibition Craft 2012 is centrally located 
in the National Museum – Museum of Decorative 
Arts and Design, and is on show for three months. 
In collaboration with the National Museum, the 
Norwegian Association for Arts and Crafts (NK) has 
designed an educational program that reflects the 
uniqueness of the works on show. At the same time, 
we want to reach a large and diverse public. 
 While planning the educational program for Craft 
2012 we lack a clear vision of the actual exhibition. 
This is largely because it is a juried exhibition and its 
contents are not finalized until a few weeks before 
the opening. Even so, we see tendencies in the first 
works sent in for the jury to consider. The program 
will therefore address themes that are relevant in our 
professional field anno 2012, but it will also elaborate 
on some themes broached in last year’s exhibition. 
We organize seminars for teachers under the title 
The Visual Power of Craft (Kunsthåndverkets visuelle 
krefter) because there are innumerable possibilities 
for mediating crafts in the context of teaching. We 
point out how the crafts can be mediated by inviting 
teachers to participate in a workshop, and we point 
out why crafts have visual power through more theo-
retical lectures. 
 Norwegian crafts hold a strong position in the 
international context. Many Norwegian craft artists 
participate in international arenas, and NK as an 
organization has established a network of contacts 
with professionals across the globe. We also collabo-
rate closely with and receive financial assistance 
from Norway’s Ministry of Foreign Affairs. To perpet-
uate and develop the professional discussion in the 

contemporary field of craft, we organize international 
seminars. In May of 2012, we partnered with Art 
Projects and Solutions, Artquest and Oslo National 
Academy of the Arts to organize a seminar in London. 
With the title Museum for Skills, the seminar’s focal 
question was whether art schools and artists are 
amongst the last to possess knowledge of crafting in 
our western part of the world. 
 In conjunction with Craft 2012 we are organizing 
another international seminar: on 22 November we 
will continue to study questions raised in London 
by examining the significance of materiality. When 
a wide field of art increasingly concentrates on using 
materiality per se as a form of expression, how does 
this affect our understanding and knowledge of tradi-
tional crafts? The seminar will be in English and is 
geared towards practicing craft artists, theoreticians 
and professionals affiliated with art schools. 
 The salons included in the educational program 
for Craft 2012 signal both ‘moderated’ dialogue 
and informal interaction. We want the public to 
participate in the salon discussions. The Critic’s Salon 
scheduled for 18 October is organized in collaboration 
with the Norwegian Critics’ Association. Here critics, 
artists and the public will meet and discuss questions 
about the significance and impact of professional 
terminology in the craft discourse. 
 In the art salons, attention will centre on the artists 
showcased in Craft 2012 and their works. In September 
we meet the winner of the BKH Craft Prize 2012, and 
in October and November we will have the opportu-
nity to meet and discuss with four other artists. 
 Also worth mentioning is that during the exhibi-
tion period – 23 September to 9 December – there 
will be guided tours and workshops for school classes 
and families with young children. See the separate 
program for these events. 
 The works included in Craft 2012 have been sent 
from all areas of Norway, by post or some other 
means of transportation. That works are packed, sent, 
received, unpacked and mounted is characteristic 
for a collective exhibition. In the design of this year’s 
catalogue, we want to reflect on this aspect. The 
arrival of the works has therefore been documented 
in the catalogue photographs and design. 
 We would like to thank the artists who created the 
exhibited works and those who have made the exhibi-
tion possible through mounting and organizing it. 
Finally, a warm welcome to the public. 
 The educational program for Craft 2012 has 
been designed through collaboration between the 
Norwegian Association for Arts and Crafts (NK) and 
the National Museum’s education curator Cathrine 
Lorange, Department of Design and Decorative Arts.

elisabeth sørheim 
Director of Programmes, Norwegian Association  
for Arts and Crafts
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Line Halvorsen 

Noe håndfast med aura

I de siste årene har kunstscenen i Norge – og verden 
for øvrig – vært influert av en praksis hvor material-
itet og taktilitet er mer til stede. Språk som er knyttet 
til en håndverkstradisjon er hyppig representert 
blant den yngre generasjonen, og den modernistiske 
arvens look har blitt noe som man favner om. Billed-
kunsten og kunsthåndverket har dermed nærmet seg 
hverandre, og flørter med estetiske preferanser og 
utstillingsformer. 
 Man kan si at billedkunsten har hatt noe å lære 
av kunsthåndverket og omvendt, og at man i denne 
omfavnelsen har møtt hverandre, men muligens ikke 
til en varig symbiose. Hva er det som samler disse 
kunstneriske praksisene? Et aspekt er at kunstneren 
velger å utforske selve materialet i sine prosjekter. 
Spesielt tekstil har vist seg å seile opp som en popu-
lær uttrykksform.

Klarsynte damer og tekstile menn
I den unge, norske scenen har interessen for materia-
litet kommet til uttrykk gjennom en rekke kvinnelige 
utøvere som jobber med utgangspunkt i en modernis-
tisk influens og da gjerne med tekstil. Aurora Passero 
og Camilla Steinum jobber bevisst med utgangspunkt 
i en tekstil praksis som lener seg mot det skulpturelle. 
Ved å kombinere naturmaterialer med en skurrende 
fargebruk, som balanserer mellom det fancy og det 
stygge, leker de begge med «etniske uttrykk». Ann 
Cathrine November Høibo kombinerer vevde teksti-
ler med hverdagsklær og funnede objekter. Hennes 
arbeider er elegante referanser til arte povera-lignende 
holdninger. Ida Ekblad har gjort seg bemerket inter-
nasjonalt med maleri og skulptur i modernistisk ånd, 
og ble presentert ved Venezia Biennalen 2011. Kjersti 
Andvig har i en årrekke jobbet med prosjekter som 
forener strikking med dødsstraff som tematikk, og 
disse er presentert i Frankrike, Danmark og Japan. 
Gunvor Nervold Antonsens har i det siste arbeidet med 
en lappeteknikk estetikk som delvis er inspirert av 
Sonia Delauneys (1885-1979) verker.
 De siste årene har også en rekke yngre menn job-
bet med materialitet og da særlig tekstile uttrykk. 
Flere av disse har i utgangspunktet en konseptuell 

praksis, og bruker tekstil som et av flere formspråk. 
Ut over Hans Hamid Rasmussen og John Kåre Rau-
stein, som har jobbet i tekstil gjennom lengre tid, har 
navn som Lars Laumann, Anders Smebye, Tegne-
klubben, Anders Dahl Monsen og Kristian Øverland 
Dahl dukket opp. Videre har det vist seg å være en økt 
interesse for keramikk. Steinar Haga Kristensen holdt 
separatutstillingen Fortvilelser i leire på Kunsthall 
Oslo våren 2012, mens Anders Dahl Monsen og Kåre 
Magnus Berg presenterer en keramikkutstilling som 
skal vises på det kunstnerdrevne galleriet No Place 
høsten 2012.

Teori-ullteppe og virrete kamera
Som et enormt ullteppe la teori-opphøyelsen og 
dermed smartness-angsten seg over den norske 
kunstscenen på 90-tallet. Med Tom Sandqvists 
beryktede teoriundervisning på Statens Kunsta-
kademi og dekan Øystein Hauges pamflett Uten 
tittel i perioden 1991-94 på Vestlandets Kunstaka-
demi som eksempler, ble tradisjonell undervisning 
i form eller farge nedprioritert ved flere sentrale 
utdannelsesinstitusjoner.
 Dermed gikk man inn i et langt tiår med under-
legenhetsfølelse og raseri mellom enkeltpersoner 
og kunstneriske orienteringer. Det la seg et hierarki 
over den norske kunstscenen som uttrykte følgende: 
konseptkunst er smart, og en praksis hvor håndverket 
står i fokus, er mindre bra. Disse tendensene er i dag 
så å si opphevet. En merkbar endring har funnet sted, 
og gradvis har kunstnere så vel som institusjoner turt 
å fremme kunstneriske språk hvor det konseptuelle 
ikke går på bekostning av håndverket, eller omvendt. 
For å lage konseptuell kunst kreves gjerne et enda 
strammere formspråk, noe som ikke står i veien for 
å beherske uttrykket man jobber i.
 Samtidig kan man huske dogme-filmens inntog på 
90-tallet med håndholdt kamera og lav oppløsning. 
Dette var ikke resultat av kunnskapsmangel eller en 
amatørmessig fremstillingsmåte, men et bevisst valg, 
som var i opposisjon til det etablerte. Gjennom over-
bevisende dramaturgi klarte dogme-filmskaperne 
å fenge et stort publikum, og samtidig kommunisere 
bra på tross av den etablerte konvensjonen.

Briljante tegninger og konseptuell underbukse
I løpet av perioden 2000-2010 hadde detaljorientert 
tegning en oppsving i norsk kunstliv. Kunstnere som 
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Ane Graff, Martin Skauen, Sverre Malling og Ane 
Mette Hol seilte opp som tegnere, og på dedikert vis 
lagde de en synlig hardtarbeidende profil for tegne-
praksisen. Som en naturlig reaksjon mot internetts 
inntog i hverdagslivet ble den manuelle, håndlagde 
estetikken et sjarmerende og gjenkjennelig språk som 
alle trykket til sitt bryst.
 Som en del av bølgen av yngre kunstnere som job-
bet med tekstil nevner jeg Anders Smebye. Kunstne-
ren stilte ut både filt-arbeider og en overdimensjonert 
underbukse på UKS i 2008. Verket Great White var 
basert på den klassiske Dovre-herremakkoen og var 
hele fire ganger tre meter stor. Underbuksa-til-Sme-
bye ble et begrep som med sine komiske konnotasjo-
ner pekte mot nye strømninger: frem med det som 
har vært uhipt. Kunstkritiker Line Ulekleiv poeng-
terer disse referansene i sin kritikk av utstillingen 
i Billedkunst (nr. 1, 2009):

Smebye investerer selvsikkert i de store tekstile 
flatene, men lar døren så vidt stå på gløtt inn til 
andre verdener, som «kunsthåndverk». Denne 
referansen kommer mest typisk til uttrykk i tre 
kjempestore abstrakte collager i filt. Det er så klart 
noe befriende i den monumentale og hemnings-
løse omgangen med filten, og flere har påpekt en 
lekende og vittig tilnærming til «feministiske» 
praksiser. Det er likevel grunn til å tro at Joseph 
Beuys, med sin trofaste og verdi- ladede bruk av 
filt som materiale, og Robert Morris, som lagde 
veggarbeider i filt på 1970-tallet, her er mer nær-
liggende referanser (…).

Visningssteder fremmer materialitet
En naturlig konsekvens av at kunstnerne og de 
kunstner drevene visningsstedene velger nye form-
språk, er at de mer etablerte institusjonene følger 
etter. Visningssteder som tidligere har vært kjent for 
sin stramme og nøkterne kunstsmak, har de siste 
årene fremmet taktile og materialbaserte prosjekter.
 SOFT galleri åpnet i 2010 et friskt og merkelig pust 
i tekstilkunstens verden: utstillingen Stille natt og 
realitetene av Kristian Øverland Dahl. Utstillingen 
viste skulpturelle arbeider som på et tilsynelatende 
improvisert vis sveiset brunteip og tekstiler sammen 
til teatralske figurer. Deretter fulgte galleriet opp med 
Gunvor Nervold Antonsens utstilling Polyfonisk still-
stand, som var i samarbeid med det kunstnerdrevne 
galleriet Dortmund Bodega, hvor Antonsen samti-
dig viste Malerei. Stickerei. Med et fargesprakende, 
improvisert nærvær markerte hun seg på den norske 
tekstilscenen med en overbevisende stemme.
 Også veteranene har vært synlige på visnings-
stedene. I mars 2011 åpnet Office for Contemporary 
Art en utstilling med grafikk av kunstneren Guttorm 
Guttormsgaard (1938-). I denne utstillingen ble også 
to tekstile arbeider av Hannah Ryggen (1894-1970) 
presentert. Parallelt med dette presenterte Kunst-
hall Oslo utstillingen Human Pattern. Utstillingen 
viste arbeider av Hannah Ryggen, og omfattet også 

arbeider av Ryggens samtidige kollegaer og samtids-
kunstnere, deriblant Ann Cathrine November Høibo.
November Høibo har også blitt plukket opp av Henie 
Onstad Kunstsenter og Standard (Oslo). Sistnevnte 
har de siste årene tatt opp flere kunstnere som dis-
kuterer materialitet på ulike vis, som amerikanske 
Tauba Auerbach. Hennes praksis brer seg fra smykke-
kunst og bøker til maleri og performance der hun 
uavhengig av medium gjerne benytter håndlagde tek-
nikker. I serien Fold-malerier, som ble vist på Berg en 
Kunsthall i 2011, benytter Auerbach seg av ulike 
veveteknikker der lerretet er kuttet opp i strimler, for 
så å bli vevd sammen igjen, i en rekke ulike mønstre 
designet av kunstneren selv.

Estetiske kvaliteter og tidsbruk
Begreper som taktilitet og nærvær har på klisjemessig 
vis vært knyttet til en kvinnelig tradisjon hvor tekstil 
hadde en nytte- eller dekorfunksjon. Tekstiler gjorde 
kalde trehus lune, og filleryer, lappetepper og ulltøy 
ble vevd og strikket som ressursutnyttelse. I dagens
praksis bruker man mer de estetiske kvalitetene ved 
tekstilene. Nettopp i dette ligger et friksjonspunkt: 
mellom de kunstneriske uttrykkene som benytter seg 
av ferdigproduserte tekstiler gjort av andre hånd-
verkere, lik underbuksa til Smebye, eller de som lærer 
seg håndverket for å mestre, som Aurora Passero.
 Dette friksjonspunktet gjør det viktig å være opp-
datert på estetiske preferanser. De fleste refererer til 
fashion og traust 70-tallskunst om hverandre. Likele-
des er det med naturmaterialenes og etno-impulsenes 
inntog: det er på ingen måte tilfeldig at det håndlagde 
er in. Med elektroniske signaler kontinuerlig rundt 
oss er papirbrev, håndlagde sko og langsom mat mer 
interessant enn noensinne. Det enestående, som 
noen har skapt med tydelige spor av nedlagt tidsbruk, 
er noe vi alle respekterer. Hverdagen mangler, i større 
grad enn før, konsentrasjon og fordypning.

Ulike måter å forholde seg til håndverket
Den norske filmskolen på Lillehammer har vært kri-
tisert for at den utdanner tamme, håndverksflinke 
filmskapere. Studentene derfra er faglig dyktige, 
men uten anlegg for å lage film som har en kunstne-
risk visjon. I spørsmålet om hvordan man lager god 
film eller bra kunst, er det flere indikatorer som skal 
balanseres. En dårlig håndverker vil som regel ha pro-
blemer med å vinne betrakterens troverdighet. I møte 
med synlig tidkrevende arbeid blir de fleste mer posi-
tivt innstilt enn ved en amatørmessig fremstilling. 
Uansett kunstnerisk uttrykk har de fleste behov for 
å beherske språket de bruker – i denne sammenheng 
det visuelle. Samtidig kan alle bli håndverkere. Om 
man legger ned år med daglig trening i for eksempel 
smykkekunst, skal det mye til for at man ikke funge-
rer som håndverker. 
 I kunsthåndverkstradisjonen jobber man fysisk 
og praktisk med kunsten, og mange gjør erfaringen 
at man da ofte tenker bedre enn om man sitter statisk 
i ro. Selv om Kunstakademiets utdanning de siste to 
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tiårene har nedprioritert den praktiske jobbingen, 
låner flere av de yngre billedkunstnerne nå metoder 
og språk fra det som tidligere har vært assosiert med 
kunst- og håndverksskolen. Flere vil vekk fra den 
tenkte kunsten som gjennomføres og ferdigstilles 
på første forsøk. Man går heller inn i en kunst nerisk 
praksis hvor prosessen med det fysiske arbeidet 
kombi neres med innholdet. Slik får man konsentra-
sjon og fordypning i noe håndfast. Ikke minst spiller 
det inn at det er knyttet en trivselsfaktor til å se syn-
lige resultater av innsatsen, i motsetning til det raske 
uttrykket som mye av kunsten etter 90-tallets teori-
bølge valgte å manifestere seg i.
 Slik blir det, for eksempel i en juryarbeids-
kontekst, vanskeligere å se ut fra verket hvor folk 
er utdannet, og det er stadig færre som bryr seg om 
nettopp dette. Likevel er det kulturforskjeller mel-
lom de som er utdannet fra ulike skoler. Gjennom 
å slå sammen de to avdelingene, Kunstakademiet og 
Spesialisert kunst, bidrar Kunst- og Design høgskolen 
i Bergen til å fjerne denne avstanden mellom 
utdannings tradisjonene. På Kunsthøgskolen i Oslo 
hiver akademistudentene seg gjerne ut i håndverks-
messige språk som de ikke har benyttet tidligere og 
bruker eksterne håndverkere og improvisasjon for 
å få frem arbeidet. Studenter fra Kunstfag bruker ofte 
teknikker de er fortrolige med og som de har fått opp-
læring i gjennom utdanningen.

Enestående objekter og økologi
I dagliglivet er vi omgitt av elektroniske signaler som 
utfører alle typer hverdagslige handlinger. Om man 
skal orientere seg til nærmeste sushi-sted henter man 
informasjon på smarttelefonen. Man kan lese aviser, 
se film og jobbe uten at det medfører bruk
av flere ulike objekter eller handlinger. Den fysiske 
handlingen i kontorhverdagen kan måles i hvor hardt 
man setter anslaget på tastaturet. Slik har det opp-
stått en romantisering av objektene som vi en gang 
brukte i dagligdagse gjøremål, som kart, papiraviser 
og telefonkataloger.
 På årets versjon av dOCUMENTA i Kassel vises 
for eksempel Hannah Ryggens tekstiler, og Pierre 
Huyghes intervensjon, sterke taktile kvaliteter. Sist-
nevnte verk består av bisvermer, marihuanaplanter 
og levende hunder i et komposteringsområde i Karl-
saue park. Toril Johannessen og Aase Texmon Rygh 
er også representert på dOCUMENTA, som del av 
When you step inside it is filled with seeds, et prosjekt 
som kretser rundt forestillinger om kunst, biolo-
gisk mangfold og økologi. Erlend Hammer skriver 
på kunstkritikk.no om hvordan relikvier og kunst-
verkets aura har fått fornyet aktualitet:

Der årets Berlinbiennale fremstår som et aktivist-
kunstens lik i langt fremskreden forråtnelse, så 
fremstår deler av dOCUMENTA (13) som gjenopp-
livningen av relikvie som kunstnerisk corpus. 
De mange objektene i den mye omtalte «hjernen» 
i rotundaen av Fridericianum, med de 4500 år 

gamle afghanske steinskulpturene som midt-
punkt, viser at den aura- tiske verdien av ting ikke 
kan underkjennes.

I dette bildet blir det genuine og håndlagde viktig. 
Det som er produsert med ro, fordypning og nærhet 
viser standhaftighet. Vi etterspør materialer som 
varer lenge, er miljømessig forsvarlige og som dermed 
innehar kulturell kapital. Slik blir det kunstneriske 
uttrykket knyttet opp til en slags objekt-fetisjering 
hvor det autentisk skapte er noe etisk bra som vi 
gjerne vil kommunisere og identifisere oss med. 
Man velger seg ett materiale som man utforsker og 
rendyrker. Noe konkret, som man behersker. Som er 
beroligende. Håndgripelig. Noe håndfast og konkret 
som, forhåpentligvis, blir fylt med aura.

Aurora Passero. Victorian in 
Attitude. Fra utstillingen So Dry 
You Couldn`t Spit på Akershus 
Kunstsenter (2012). 

Foto: Sveinn Fannar Johannson

Aurora Passero. Combat 
Dance. Fra utstillingen Cold of 
Winter på Galleri Format (2012). 

Foto: Øystein Thorvaldsen
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Line Halvorsen

Something tangible with  
an aura
In recent years the art scene in Norway – and the 
world for that matter – has been influenced by prac-
tices that emphasize materiality and tactility. Visual 
languages associated with craft-related practices 
are often evident amongst the younger generation of 
artists, and the modernistic legacy’s look has become 
something to embrace. Fine art and crafts have thus 
moved closer to each other, reciprocally flirting with 
aesthetic preferences and exhibitionary forms.
 One could say that the field of fine art has had 
something to learn from the crafts, and vice-versa, 
but this does not mean they have fused in a lasting 
symbiosis. What is it that brings these artistic prac-
tices together? One aspect is that artists are choosing 
to explore and do in-depth study on materiality as 
such. Textiles in particular have proven to be popular 
expressive media. 

Clear-sighted women and textile men
In the young Norwegian art scene, this situation 
comes to expression through several female artists 
who base their works on modernistic influences, 
often in combination with textiles. Aurora Passero 
and Camilla Steinum, for instance, work with textiles 
in ways that deliberately cross over into a sculptural 
practice. In a playful way, they both implement 
impulses we normally associate with ‘ethnic prac-
tices’. This they do by contrasting natural elements 
with fractious colours that verge on the fancy or the 
ugly. Ann Cathrine November Høibo has presented 
works that combine woven textiles with everyday 
clothes and other found objects. Her works speak 
eloquently of an arte povera-like attitude. Ida Ekblad 
has distinguished herself internationally with paint-
ings and sculptures imbued with a modernistic 
spirit, and in 2011 she presented works at the Venice 
Biennale. Kjersti Andvig has combined knitting with 
a death penalty thematic and presented her projects 
in France, Denmark and Japan. Some of Gunvor 
Nervold Antonsen’s recent textile works take recourse 
in a patchwork aesthetic inspired partly by Sonia 
Delaunay (1885-1979). 

 In recent years a number of younger men have 
also worked with materiality, especially in textiles. 
They have assimilated conceptual practices and 
used a textile medium as one of several languages. 
In addition to Hans Hamid Rasmussen and John Kåre 
Raustein, who have worked with textiles for a longer 
period, artists such as Lars Laumann, Anders Smebye, 
Tegneklubben, Anders Dahl Monsen and Kristian 
Øverland Dahl have entered the scene. Interest in 
ceramics has also increased. Steinar Haga Kris-
tensen held a solo exhibition called Despair in Clay 
at Kunsthall Oslo in the spring of 2012, while Anders 
Dahl Monsen and Kåre Magnus Berg are putting on 
a ceramics show at the artist-run gallery No Place in 
the fall of 2012.

Theory-blanket and disturbed camera 
Theory gained status in the 1990s. It spread like 
a blanket across the Norwegian art scene and led to 
anxiety for smartness. With Tom Sandqvist’s infa-
mous theory lectures at the art academy in Oslo, and 
Øystein Hauge’s pamphlet Untitled at the art academy 
in Bergen as examples of theory during 1991-94, 
traditional colour- and form-related curricula were 
de-prioritized at some of Norway’s main art schools. 
 Consequently, artists who studied at the craft-
oriented institutions endured a long decade of feeling 
inferior, and there were fits of anger between people 
aligned according to artistic directions. The genre 
hierarchy in the Norwegian art scene came to expres-
sion as follows: conceptual art is smart, but practices 
focusing on crafts are less good. These tendencies 
have now ceased to exist. A noticeable change has 
occurred, and artists as well as institutions have 
gradually dared to promote artistic languages that do 
not favour concepts at the expense of craftsmanship, 
or vice-versa. Creating conceptual art often requires 
an even stricter formal idiom that does not hinder the 
artist from mastering the chosen expression. 
 A case in point is 1990s dogma films made with 
hand-held cameras and low resolution. This artistic 
direction was not the result of a lack of knowledge 
or an amateur presentational mode, but a deliberate 
decision to oppose established conventions. Through 
convincing dramaturgy, the dogma filmmakers 
captured the interest of a large public and communi-
cated successfully despite going against established 
conventions. 
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Brilliant drawings and conceptual underpants 
From 2000-2010, detailed drawing experienced 
an up-swing in Norwegian art. Artists such as Ane 
Graff, Martin Skauen, Sverre Malling and Ane Mette 
Hol gained reputations as virtuosos. They showed 
dedication and created a hard-working profile for 
the drawing practice. As a reaction to the Internet’s 
march into everyday life, the handmade aesthetic 
became a charming and recognizable language cher-
ished by everyone.
 But returning to the wave of younger artists 
working with textiles; another artist I will mention 
is Anders Smebye. At the Young Artists’ Society in 
2008, he presented works made of felt and an over-
sized pair of underpants entitled Great White. Based 
on the classic Norwegian men’s underwear brand 
Dovre, this four-by-three meter work became known 
as ‘Smebye’s underpants’ – a concept with comic 
connotations pointing to a new trend: bring out all 
that has been un-hip. 
 The art critic Line Ulekleiv underscores these 
references in her critique of the 2008 exhibition 
(Billedkunst, no. 1, 2009): 

Smebye self-assuredly invests in the large textile 
planes but leaves the door ajar to other worlds, 
such as ‘crafts’. This reference comes most typi-
cally to expression in three large and abstract felt 
collages. There is clearly something liberating 
in the monumental and uninhibited interaction 
with felt, and many viewers have noticed a whim-
sical and witty assimilation of ‘feminist’ practi-
ces. There is nevertheless reason to believe that 
Joseph Beuys’s trusty and value-laden use of felt, 
and Robert Morris, who made large wall works in 
felt in the 1970s, are more probable references (…). 

Exhibition venues promote materiality
A consequence of artists and artist-run exhibition 
spaces choosing new formal idioms is that the more 
established institutions followed suit. Exhibition 
spaces known for strict and narrow taste have, in 
recent years, promoted tactile and material-based 
projects. 
 In 2010 Gallery Soft opened up for a fresh and 
strange current in the world of textile art: Silent Night 
and the Realities by Kristian Øverland Dahl. Here one 
could find works dealing with the concept of ‘deceit 
expressed through textiles’. This was followed up 
with Gunvor Nervold Antonsen’s exhibition Poly-
phonic Immobility, a collaborative project with the 
artist-run gallery Dortmund Bodega, which simul-
taneously presented Antonsen’s exhibition Malerei. 
Stickerei. Through a flamboyantly coloured and 
improvised presence, she made her convincing voice 
heard in the Norwegian textile scene. 
 Veterans have also been showcased at recent 
exhibitions. In March 2011, the Office of Contempo-
rary Art opened an exhibition of prints by Guttorm 
Guttormsgaard (b. 1938), which was shown alongside 

textile works by Hanna Ryggen (1894-1970). Parallel 
to this, Kunsthall Oslo opened the exhibition The 
Human Pattern. This Ryggen retrospective also 
included works by several of her colleagues and some 
contemporary artists, among others, Ann Cathrin 
November Høibo. 
 Works by November Høibo have also been 
presented by Henie Onstad Kunstsenter and Standard 
Gallery (Oslo). The latter has recently featured several 
artists who address materiality in different ways. The 
American Tauba Auerbach, for instance, has a prac-
tice ranging from jewellery art and books to painting 
and performances, and in all cases, she uses manual 
techniques. In the series Fold Paintings (Bergen 
Kunsthall, 2011), she cut canvas in strips, then wove 
them together in a series of patterns. 

Aesthetic qualities and the use of time
Concepts such as tactility and presence have, in a 
cliché-like way, been linked with a female tradition 
of giving textiles useful or decorative functions. In 
earlier times textiles were resourcefully used to make 
log buildings warmer and less drafty. Examples here 
are patchwork quilts, rag rugs, and woven and knitted 
wool. In contemporary practice, however, artists 
tend to concentrate on the more aesthetic qualities 
of textiles. But just here there is a point of friction: 
between artists who use textiles produced by other 
craftspeople, as is the case with Smebye and his 
underwear, and those who go in for learning a craft 
and specializing in it, as is the case with Aurora 
Passero. 
 This point of friction makes it important to keep 
up-to-date on aesthetic preferences. Most artists 
alternate between referring to fashion, on one hand, 
and the more stalwart art from the 1970s on the other. 
There is also a preference for using natural materials 
and drawing on ethnic impulses: it is no coincidence 
that the hand-made aesthetic is in. What with being 
surrounded by electronic signals, people are finding 
hand-written letters, handmade shoes and slow 
food more interesting than ever. The unique object, 
made in a way that shows traces of the time invested, 
is something we all respect. This is perhaps partly 
because we, in our everyday lives, lack concentration 
and the opportunity for going deeper into things. 

Different ways of relating to craft 
The Norwegian Film School at Lillehammer has been 
criticized for educating tame but proficient film-
makers. It is argued that the graduates are profes-
sionally well-qualified but that they lack the ability to 
make films with artistic vision. To answer the ques-
tion of how to identify good films or good artworks, 
we can start by saying that several indicators need to 
be in balance. A poor craftsperson will, as a rule, have 
problems earning viewers’ trust. Most people who 
encounter works that are obviously time-consuming 
to produce will have a more positive attitude than 
they would when countenancing amateur or slipshod 
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craftsmanship. No matter what the artistic expres-
sion is, most artists need to master the language they 
use – in this context, the visual language. That said, 
everyone can be a craftsman. If one puts years of 
daily work into jewellery art, it would be hard not to 
become proficient. 
 The crafting tradition implies that one works 
physically and practically with the art, and many 
people in fact experience that they think better when 
physically active than when sitting in a static posi-
tion. Even though the art academies downgraded 
practical work during the last two decades, several 
younger artists have borrowed methods and visual 
languages formerly associated with the schools for 
craft and applied arts in Bergen and Oslo. These 
artists want to move away from the kind of concep-
tually-based art that is executed and completed on 
the first try. They would rather pursue a practice that 
combines conceptual content with physical work 
processes. Following this strategy, it is possible to 
concentrate, carry out in-depth study and specialize 
in something tangible. Another factor here is that 
there is pleasure in seeing the results of effort, in 
contrast to the often-rapidly executed expressions 
that surfaced in the wake of the 1990’s theory wave.
 Speaking from the position of those who are on 
exhibition juries, it is now more difficult to recognize 
the school an artist has attended just by looking at his 
or her works – and fewer and fewer jury members care 
about this anyway. But there are still cultural differ-
ences between artists educated at different schools. 
Bergen Academy of Art and Design’s recent merging 
of the art academy and the specialized art depart-
ment (textiles, ceramics and so forth) helps remove 
the distance between the disparate educational 
traditions. At Oslo National Academy of the Arts, 
students who would formerly have been at odds with 
the craft-oriented disciplines now engage with craft-
related idioms and employ external craftsmen and 
improvisation to produce their works. Furthermore, 
the students working with clay, textiles, metal and so 
forth now often combine conceptual approaches with 
the crafting techniques they are familiar with and 
which they learn at school.

Unique objects and ecology
In our everyday lives, we are surrounded by elec-
tronic signals that perform all sorts of commonplace 
tasks. If we want to find the nearest sushi shop, we 
look it up on a smart phone. We read newspapers, 
watch films and do work without needing distinctly 
different tools and actions. The physical activity in 
the standard office can be measured according to 
how hard one strikes a keyboard. This situation has 
spawned a romanticization of the objects once used 
for doing daily tasks. Examples here are paper maps, 
newspapers and telephone catalogues. 
 At this year’s dOCUMENTA in Kassel, for instance, 
one can see that Hannah Ryggen’s textiles and Pierre 
Huyghe’s outdoor intervention involve strongly 

tactile qualities, the latter employing beehives, mari-
juana plants and live dogs in a composting area in 
Karlsaue park. Toril Johannessen and Aase Texmon 
Rygh are also at dOCUMENTA as part of When you 
step inside it is filled with seeds, a project dealing with 
preconceptions about art, biodiversity and ecology. 
The theme is noted by Erlend Hammer in kunstkri-
tikk.no, in a reflection on how the auras of relics and 
artworks have gained renewed relevance: 

In contrast to this year’s Berlin Biennial, which 
appears to be the cadaver of activist art in an 
advanced stage of decay, certain parts of dOCU-
MENTA (13) appear to resuscitate relics as the 
artistic corpus. The many objects in the much-
discussed ‘brain’ in the rotunda of Fridericianum, 
with the 4,500 year-old Afghani stone sculpture 
as the centrepiece, show that the auratic value of 
things cannot be underestimated.

Seen in this light, the genuine and handmade 
aspects of art become important. Things produced in 
a context of calm, in-depth study and material pres-
ence show endurance. We seek materials that last, 
are environmentally sound, and thus in possession 
of cultural capital. In this way, the artistic expres-
sion is linked with an object-fetishization where the 
authentically created object is something ethically 
good that we want to communicate about and iden-
tify with. The artist chooses a material to explore and 
specialize in. Something concrete to be mastered. 
That is calming. Concrete. Something tangible that 
hopefully will be filled with an aura. 
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Memory of this same Material I (2012)
Håndbroderi på silke
120 x 120 cm

Kristina D. Aas
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Norwegian Wood – blå  
(2012)
Steingods
25 x 25 cm 

Kari Aasen

Unstitched Net (2009)
Skjortestolper med knapper og 
knappehull i vevsystem
118 x 230 cm

Marit Helen Akslen

Norwegian Wood – hvit 
(2012)
Steingods
25 x 25 cm

Norwegian Wood – gul  
(2012)
Steingods
25 x 25 cm
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Resonance (2012)
Laminert, håndskåret filt
245 x 354 cm

May Bente Aronsen 

White Cloud (2010)
Støpt porselen
42 x 43 x 16 cm

Cloud Layers (2010)
Støpt porselen
42 x 43 x 16 cm

Arild Berg
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Pink History (2010)
Halssmykke – rosenkvarts, melkekvarts, 
polyester, aralditt, pigment, tråd
50 cm

Hedda Bjerkeli

Grå (2012)
Støpt porselen og steingodsleire, toppdelen 
er «left-overs» fra kunstneren Linda Sormin
Ca. 28 x 19 x 12 cm

Heidi Bjørgan



38 39

Pryd (2011)
Blandingsteknikk – ull
215 x 270 cm

Sissel Blystad Toril Bonsaksen 

Thinking about the flyway IV 
(2011)
Brosje – organisk materiale, sølv, 
oksidert kobber, smaragd
5 x 4 x 11 cm

Thinking about the flyway V 
(2012)
Brosje – organisk materiale, sølv, 
kobber, rubin, diamant 
7 x 4 x 8 cm

Zugumruhe III  
(2011)
Brosje – organisk materiale, sølv, 
kobber, diamant
5 x 5 x 7 cm

Vagrant IV  
(2012)
Anheng- organisk materiale, sølv, 
kobber, rubin
5 x 5 x 8 cm
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Genmodifisering I (2010)
Ring – støpt og patinert sølv
5 x 4 cm

Genmodifisering II (2010)
Ring – støpt og patinert sølv
4 x 4 cm

Genmodifisering III (2010)
Ring – støpt og patinert sølv
4,5 x 4 cm

Linnéa Blakéus Calder

As the World turns (2012)
Installasjon – steingods, mdf, akryl
50 x 110 x 80 cm

Jim Darbu
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I never thought this could 
happen to me # 2 (2011)
Sandblåst porselen
90 x 90 cm

Ann Kristin Einarsen

Baboshka (2012)
Skulptur – marmor, sølv, corian 
og funnet objekt
4 x 4 x 9 cm

Lys (2012)
Skulpturlampe – marmor, corian, 
sølv, stål og funnet objekt
5 x 5 x 9 cm

Skulpturskisse (2012)
Skulptur – marmor, corian og 
funnet objekt
15 x 15 x 35 cm

Ingeborg Resell Elieson
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Masse – Gul (2011)
Tekstil – gore-tex og håndsøm
200 x 20 x 240 cm

Hanne Friis

So long… (2011)
Frihåndsblåst, slipt, maskert, sandblåst  
og børstepolert glass
18 x 7 x 20 cm

Tuva Gonsholt
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Pathos (2012)
Porselen, s/h-fotografi, funnet objekt
140 x 140 cm

Cecilie Haaland

Ungdom A (2011)
Tegning med leire overført til 
proselensfat
21 x 21 cm

Ungdom B (2012)
Tegning med leire overført til 
proselensfat
21 x 21 cm

Ungdom C (2012)
Tegning med leire overført til 
proselensfat
21 x 21 cm

Siri Haaskjold
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900 double tail grab (2012)
Lampe – blåst glass, bilde overføring  
ved sandblåsing
Ø: 30 cm

Yngve Havstad Norvald Hemre

Spire (2012)
Ballongstøpt porselen (13 deler)
30 x 40 x 30 cm
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Gudrun Elise og bukken Burmann (2012)
Billedvev i ull, bomull og diverse
135 x 90 cm

Dorthe Herup

Jimmy (2011)
Håndblåst friskulpturert glass
40 x 25 cm

Pål Roland Janssen
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Arnes stresskoffert – hva var 
det egentlig i den? (2011)
Tallerkenskår limt på litexplate
7 x 31 x 43 cm

Jennifer Ursula Jorfald

Between (2010–12)
Støpte porselensfliser,  
div. råstoff, pigmenter
40 x 175 cm

Elise Kielland
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Høst (2012)
Frihåndsblåst glass
46 x 6 cm

Vinterdrøm (2012)
Frihåndsblåst glass
50 x 9 cm

Frossen (2012)
Frihåndsblåst glass
50 x 9 cm

Karen Klim

Geometrisk tråkleri, 
militærperspektiv (2011)
Broderi – bomullstråd på lin
140 x 180 cm

Anne Kvam
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Torbjørn Kvasbø

Rørform 2012 (2012)
Skulptur – steingods, uglasert, reduksjon
80 x 100 x 145 cm

Atterkomst (2011)
Stolskulptur, tre

Erlend Helge Leirdal
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www.fortune.com (2011)
Porselen
100 x 200 x 1 cm

Ole Lislerud

Brotet (2012)
Broderi/akryl på lin
215 x 270 cm

Åse Ljones
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Helle Mellemstrand

Gone (2012)
Strikkede ullsokker, lin 
15 x 25 x 25 cm

Anemoner (2012)
Glassblåst vasegruppe
Anemone 1: 20,5 x 23 x 24 cm
Anemone 2: 32 x 18 x 16 cm 
Anemone 3: 25 x 24,5 x 20 cm
Anemone 4: 25,5 x 19 x 15 cm

Kari Mølstad
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Uten tittel (2011)
Brosje – diverse gullsmedteknikker,  
sølv, ferskvanssperler, stål
Ø: 13,3 cm

Hege Osdalen

Innsikt? (2012)
Digital håndvev (TC-1)  
– ull og viscose
65 cm x 136 cm

… og ute skinner solen … 
(2012)
Digital håndvev (TC-1)  
– ull og viscose
66 cm x 160 cm

Kari Merete Paulsen
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Molotovcocktail (2012)
Tekstilcollage
170 x 229 cm

Karina Nøkleby Presttun

Kanner (2011)
Installasjon m/sokkel – keramikk, 
vedfyrt porselen og stål
120 x 190 cm

297 (2012)
Vedfyrt steingods, stål,  
gummi og tre
190 x 100 cm

Ole Morten Rokvam
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Bagasje (2011)
Sort leirgods, metall, plast
62 / 1,4 x 25

Tovelise Røkke-Olsen

Aske (2012)
Kjole – fletteteknikk av brukte bomullsjeans
140 x 100 cm

Armando Enriquez Santos
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Scoop (2012)
Kopper – støpt porselen, innfarget med  
oksyder/bodystrain + transparent glasur (122 deler)
Ca. 7 x 10 cm

Margit Seland

Levangermecca (2012)
Foto – foto på film, etset glass, mdf
41 x 29 x 5 cm

Peter Sutton
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The Blue Control Room (2012)
Billedvev, ull/lin
155 x 385 cm

Kristin Sæterdal

Bolesølje II (2012)
Brosje – sølv, PVC-plate
7,3 x 7,3 x 2,5 cm

Fragment (2012)
Brosje – sølv 
2,5 x 5,6 x 8,7 cm

Åse-Marit Thorbjørnsrud 
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Glemt minne (2011)
Skulptur – grønn og hvit leire
29 x 19 cm

Tegnet minneskrin (2012)
Terracotta, pipeleire, grafitt og 
slagmetall aluminium
22 x 16 x 25 cm 

Geir Tokle 

Syv sirkler (2012)
Objekt – kobber-patinert
Ø: 70 cm

Pål Vigeland
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Gul sirkel (2011)
Broderi – viscose
200 x 255 cm

Kiki Prytz Wilhelmsen

Lodd IV (2012)
Anheng – lys granitt, sølv, nylon
4,5 x 3,1 cm 

Lodd IV (2012)
Anheng – sort granitt, sølv, nylon
4,5 x 3,1 cm

Reinhold Ziegler 
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Gul
Lavbrent porselen/papirleire, 
håndbygd/modellert
35 x 26 cm

Vit I
Lavbrent porselen/papirleire, 
håndbygd/modellert
37 x 27 cm

Vit II
Lavbrent porselen/papirleire, 
håndbygd/modellert
31 x 28 cm

Gunilla Maria Åkesson

As is (2012)
Pigment på lerret, ull og søm 
205 x 210 cm

Hanne Øverland / Johanne Lund Ness
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