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Etter 14 års opphold er KODE - Kunstmuseene i Bergen igjen arena 
for den store, årlige mønstringen av norsk kunsthåndverk. Høstens 
årsutstilling aktualiserer viktigheten av en god fagutveksling på 
tvers av fjellene, og utgjør det første av to store pro sjekter som 
KODE og Norske Kunsthåndverkere samarbeider om nå. I januar 
2015 blir «Kunsthåndverk 2014» avløst av «Beyond G(l)ace» - en 
norsk/kinesisk gruppeutstilling av samtidskeramikk som ble vist 
i Suzhou, Kina, sommeren 2014. Dette gleder vi oss til.

Som tidligere år har alle kunsthåndverkere i Norge hatt anledning 
til å sende inn verk til årsutstillingen. Verkene er blitt vurdert av 
en jury på fem: tre valgte kunsthåndverkere, en representant for 
KODE og et invitert utenlandsk jurymedlem.

Årsutstillingen viser verk innenfor alle kunsthåndverkets fag- 
 områder, og arbeidene er utført både av kjente, etablerte kunst-
nere og nye, ukjente navn.

Utstillingen vises innenfor rammene av et gammelt museum: 
Vestlandske Kunstindustrimuseum, nå en del av KODE. Nytt av 
året er at museet har åpnet for stedsspesifikke verk. Det vil si at 
noen av verkene spiller opp mot museets egen samlingsutstilling 
og museets utstillingsrom.

Gjennom et omfattende formidlingsprogram med seminarer,  
kunstnermøter og debatter, knytter vi utstillingen til den aktuelle 
utviklingen av fagområdet kunsthåndverk. 

Velkommen til Kunsthåndverk 2014 

Karin Hindsbo, Direktør 
KODE – Kunstmuseene i Bergen  

Trude Gomnæs Ugelstad 
Direktør, Norske Kunsthåndverkere

After a 14-year hiatus, KODE – Art Museums of Bergen is once again the arena 
for the large-scale annual expo of Norwegian craft. This fall’s annual exhibition 
underscores the importance of an exchange of expertise across the mountains, 
and is the first of two comprehensive projects that KODE and the Norwegian 
Association for Arts and Crafts are currently collaborating on. In January 2015 
Craft 2014 will be replaced with Beyond G(l)aze – a Norwegian Chinese group 
exhibition of contemporary ceramics, which was shown in Suzhou, China in the 
summer of 2014. We look forward with anticipation to this exhibition.

As before, all craft artists in Norway are entitled to submit works of art to the 
annual exhibition. The works have been evaluated by a jury of five members: 
three elected craft artists, a representative of KODE and an invited jury member 
from abroad.

The annual exhibition shows works within all of the craft materials and the  
works have been created by both well-known, established artists and new, as yet 
unfamiliar names. 

The exhibition is presented within the framework of a traditional museum,  
Vestlandske Kunstindustrimuseum, which is now part of KODE. What is new this 
year is that the museum has admitted site-specific works. This means that some 
of the works engage in an interaction with exhibited pieces from the museum’s 
own collection, and with the museum’s exhibiting venues. 

Through a comprehensive program featuring seminars, artist presentations and 
debates, we link the exhibition to current developments in the field of craft.

Welcome to Craft 2014

Karin Hindsbo, Director 
KODE – Art Museums of Bergen

Trude Gomnæs Ugelstad
Director, Norwegian Association 
for Arts and Crafts

Kunsthåndverk

2014 på KODE
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Det som skjer i tiden, skjer også i kunsten. På en annen måte, og på mange 
måter. Kunsthåndverkeren snapper opp; glasset reflek terer, godset får avtrykk, 
trådene danner et mønster. Bruk av foto har økt takten på samspillet mellom 
samtid og visuell kunst, økt tilgjengeligheten på avbildning av tid, og de tekn-
iske løsningene har forenklet prosessene. Som i litteraturen, der innklipp av 
tekst er mulig, er overføringer via for eksempel foto/silketrykk en mye brukt 
metode i alle disipliner av kunsthåndverket. Foto på keramiske fliser, dekaler i 
kopper og kar, autentiske bylandskap digitalt overført inn i tekstil fibre, i sort, 
hvitt eller farger, kunstneren avgjør, teknikken gir muligheter. Men samtiden 
er ikke alltid så direkte inne. Det kan ligge noe i tittelen, og mer enn å sees, kan 
tidsaspektet poppe opp hos betrakteren som en assosiasjonsnyhet. «Rita H» 
heter tekstil objektet til Sidsel Palmstrøm i utstillingen Kunsthåndverk 2014. 
«Selvfølgelig», tenker vi kanskje da, «Rita Hayworth!»  Men vi hadde ikke tenkt 
det før. Objektet er en lakserosa og feminin, lett vattert silkeimitasjon, og det 
hele er sammenpresset ved hjelp av maskulint tvingeverktøy. Det er ikke samtid, 
men nær fortid, det er fra filmens verden, det er populærkulturen inn i kunst-
håndverket, på en subtil måte. Verket sier oss noe om kjønn og makt i vår egen 
tid, gjennom visuelle midler som ikke var åpenbare før vi så tittelen.  

Også scener fra film, tegneserier og referanser fra nyhetsbildet setter seg i 
objekter og gjenstander og forteller oss noe om samtid og nær fortid. Innslag 
av tidens tegn gjør samtidskunsten tilgjengelig og åpner for dialog mellom verk 
og betrakter. 

Det kan være interessant å se nærmere på denne tendensen. Hva tilfører populær- 
kulturen den visuelle kunstscenen generelt og kunsthåndverket spesielt i dag? 
Hvordan kommer tidsånden til syne i de ulike kunstneriske materialer og 
teknikker? Hva sier det oss – og hva blir stående? Er denne delen av kunsthånd-
verket med på å tegne et bilde av vår kultur for framtidige generasjoner? Og de 
farlige spørsmålene; hva er godt og dårlig av dette, hva er verdt å ta vare på, 
og hva er originalitet? 

I fagseminaret «HELLO GOODBYE – media, timing, meaning», vil vi diskutere 
dette. Vi vil også se på arbeider og kunstuttrykk der tiden står stille, i en stødig 
kontrast. I dette seminaret vil vi forsøke å se norsk kunsthåndverk i en inter-
nasjonal sammenheng, og foredragsholdere og deltakere nasjonalt og inter-
nasjonalt blir invitert. 

Også i lærerseminaret i september vil liknende spørsmål bli drøftet, og i work-
shop i museet får lærerne samarbeide med en av kunstnerne fra utstillingen. 
Skoleklasser og grupper ønskes velkommen til omvisninger og workshop 
i museet. I kunstnermøter får publikum anledning til å møte flere kunsthånd-
verkere på nært hold. 

Vi ser fram til å vise og formidle «Kunsthåndverk 2014» i Bergen denne høsten, 
med mange interessante samtaler om samtidens kunsthåndverk.       

Elisabeth Sørheim
Formidlingsleder, Norske Kunsthåndverkere

What happens in time also happens in art. In a different way, and 
in many ways. The craft artist snaps up things; glass reflects, 
earthenware takes imprints, threads create a pattern. The use of 
photos has increased the timing of the interplay between con-
temporary time and visual art, increased the accessibility of 
images of time; and new technical solutions have simplified the 
processes. As in literature, where the copying and pasting of 
texts is possible, the transference of images via photo or silk 
screen, for instance, is a frequently used method in all of the 
craft disciplines. Photo for ceramic tiles, decals on cups and 
bowls, authentic cityscapes digitally transferred to textile fibres: 
black, white or in colours – the artist decides, technology pro-
vides the possibilities. Yet contemporary time is not always so 
directly included. It can be hinted at in the title, and more than 
being visible, the aspect of time can pop up as an associative 
novelty in the viewer. “Rita H” is the name of Sidsel Palmstrøm’s 
textile object in the exhibition Craft 2014. “Of course”, we may 
think, “Rita Hayworth!” But we would not have thought of it 
otherwise. The object is salmon pink, feminine and lightly quilt-
ed silk imitation, and the whole thing is compressed with the aid 
of a masculine clamp tool. It does not evoke contemporary time, 
but the recent past; it is from the film world, it is popular culture 
introduced into craft, in a subtle way. It tells us something, 
through visual means, about gender and the power politics of 
our own time, which were not obvious until we saw the title. 

Also scenes from films, comic books and allusions to events in the 
news can enter into objects and artefacts and tell us something 
about contemporary time and the recent past. Elements of the 
passing of time make contemporary art accessible and enable a 

formidle 
kunsthåndverk i sin tid

dialogue to convene between the work of art and the viewer. It might be inter-
esting to take a closer look at this trend. What does popular culture contribute 
to the visual art scene in general, and craft in particular, today? How is the 
spirit of the times expressed in the different artistic mediums and techniques? 
What does it tell us – and what will have lasting significance? Does this aspect 
of craft contribute to drawing a picture of our culture for future generations? 
And then there are the dangerous questions: what is good and what is bad about 
this, what is worth preserving, and what is originality?

During the seminar “HELLO GOODBYE – Media, Timing, Meaning”, we will 
discuss all of these questions. We will also have a look at works and artistic 
practices where time stands still, in a steadfast contrast. 

In this seminar we will attempt to look at craft in an international perspective, 
and Norwegian and international lecturers and participants will be invited.  
Similar questions will be discussed also in the teaching seminar in September, 
and teachers will be able to work together with one of the artists from the  
exhibition in the workshops arranged in the museum. School classes and groups 
are welcome to join the guided tours and workshops in the museum. During the 
artist presentations in the evening programme, the public will be able to meet 
some of the craft artists in more intimate surroundings.

We look forward to exhibiting and advancing knowledge about Craft 2014 in 
Bergen this fall, with many interesting discussions about contemporary craft. 

Å

Elisabeth Sørheim
Director of Programmes
Norwegian Association for Arts and Crafts
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I år søkte 273 kunstnere med om lag 900 verk. Av disse ble 36  
kunstnere med 49 verk antatt til Kunsthåndverk 2014.

Juryen oppfordret også til å søke med verk som er under produk-
sjon og/eller med stedsspesifikke verk, og det er en stor glede å 
se at oppfordringene ble møtt.

Kvaliteten er høy, og spennet er stort. Mange av de innsendte 
arbeidene til 1. juryering har en sterk grad av materialitet i seg, 
og bærer preg av oppløsning og abstraksjon i formspråket.  
I keramikkfeltet er for eksempel leiren som materiale tydeligere 
til stede enn på lenge. Vi ser en røffere behandling av leiren,  
med klare spor etter «hands on»-teknikker og glasureffekter.  
I tekstilfeltet er formatene store. Det brettes og moduleres og 
løses opp, stingene blir røffere og motivene abstraheres. Innen 
metall er det en tendens at arbeidene forlater kroppen og beve- 
ger seg ut i rommet. Heller ikke i år var det stor søkning innen 
faggruppene glass og tre.

En klar trend innen de fleste materialgrupper er fascinasjonen 
for dyreriket, - vi kunne ha laget en zoologiutstilling om vi ville 
(!). Men det har vi ikke gjort. I vårt utvalg av arbeider ønsker vi i 
stedet å gjenspeile noe av bredden og mangfoldet i kunsthånd-
verket, men med hovedvekt på kvalitet og fornying. Det handler 
om å ta valg. Vanskelige valg, og vi har valgt fra øverste hylle. 

Det er en stor glede for oss at Kunsthåndverk 2014 inntar KODE 
og Bergen. Juryen takker kunstnerne for alle bidrag og ser fram 
til å dele årets utvalgte verk med publikum.

John K. Raustein
Juryleder

Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, BKH 
Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det mest 
markante verket på Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling. 
Prisen er på kr. 100.000. Vinner av prisen offentliggjøres ved 
åpning av utstillingen 19.09.14 
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Tidligere vinnere av Kunsthåndverkprisen 
Previous winners of the Craft Prize:
2013: Pia Antonsen Rognes, tekstil textiles
2012: Torbjørn Kvasbø, keramikk ceramics  
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/prisutdeling no prize awarded 
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, metall metal
1994: Gro Jessen, tekstil textiles
1993: Tove Lise Røkke Olsen, keramikk ceramics
1992: Åse Ljones, tekstil textiles
1991: Ingen utstilling/pristildeling no prize awarded
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

Prisjury 2014, Fra venstre: Jury Craft Prize 2014, from left: 
Heidi Bjørgan (keramikk) (ceramics) 
Inger Bergström (S) (kunstner, tekstil) (artist, textile)
John K. Raustein (tekstil, juryleder) (jury chairman, textile) 
Anne Britt Ylvisåker (førstekonservator, KODE) (Senior curator) 
Lillan Eliassen (metall) (metal)

About the Craft Prize from BKH  (The Relief Fund for Visual Artists) 
The Craft Prize is awarded to the artist who has produced 
the most outstanding work included in the Norwegian 
Association for Arts and Crafts’ annual exhibition. 
The prize consists of NOK 100.000. The winner of the prize 
will be announced at the opening of the exhibition.

Velkommen 
til 
utstillingen

Kunsthåndverk 
2014

This year 273 artists have applied with roughly 900 submitted works. Among 
them thirty-six artists and forty-nine works were accepted for inclusion in 
Craft 2014.

The jury encouraged artists to send in applications based on works that were 
still under production and/or site-specific works, and it is a great pleasure to 
see that our appeals were heard.

The quality of the works is superior, and the range quite broad. Much of the 
submitted material for the first selection encompasses a high level of material-
ity and is characterised by dissolution and abstraction in its mode of expression. 
In the category of ceramics, for example, the clay is more conspicuously present 
as material than it has been in a long time. We can observe a rougher treatment 
of the clay, with noticeable traces of the “hands-on” techniques and glaze  
effects. In the category of textiles, the formats are large. The materials are fold-
ed and moulded and loosened; the stitches are uneven and the motifs abstract. 
When it comes to metal there seems to be a tendency where the works abandon 
the body and move out into the room. The number of entries within the catego-
ries of glass and wood continues to be insignificant this year as well. 

A clear trend in a majority of the material groups is a fascination with the  
animal kingdom; if we had wanted to, we could have arranged a zoological  
exhibition (!). But we have kept to our original task. In our selection of works 
we wish instead to reflect some of the breadth and diversity in Norwegian 
crafts, yet with a main focus on quality and innovation. It has to do with making  
choices. Difficult choices. And we have chosen from the cream of the crop.

It is a great pleasure for us at Craft 2014 to arrange our exhibition in KODE and 
Bergen. The jury would like to thank the artists for all of their entries and we 
look forward to sharing this year’s selection of works with the public.

John K. Raustein
Jury chairman
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I
La oss si at det er en onsdag. En formiddag.
La oss si at det er en onsdag formiddag i midten av januar, for 77 000 år siden, 
utenfor en hule ved kysten av Sør-Afrika.
Solen skinner ned på landskapet av bølger, av fjell og av busker som vokser 
opp i sprekkene mellom kampesteiner.
En sjøfugl spenner ut vingene.
En tre år gammel gutt står naken på en rund stein like ved, slår ut armene 
og mimer fuglens bevegelser.

Bak ham sitter faren hans, opptatt med å bore en spiss stein gjennom et skjell. 
Han holder fingrene rundt den harde flinten og vrir den rundt, gang etter gang, 
slik vannet graver ut steinen bak ham, drypp for drypp, år for år. Mannen løfter 
skjellet opp mot lyset, og gutten stiller seg bak ham. Lener vekten sin mot 
farens rygg, ser solen skinne hvitt i den lille sirkelen. Et skjell til, enda ett, 
før han trer dem sammen på et strå, og lager et smykke som snart skal 
henge rundt en kvinnes nakke. Det er ikke det første halskjedet i verden. 
Det er bare det første som vil bli funnet.

77 000 år senere vil noen finne det der, i denne hulen. Restene av liv som en 
gang har vært, og som nå er borte, forsvunnet, slik vi alle skal. 
Forskere fra hele verden vil pakke koffertene sine, fly over ørkener, byer og hav, 
før de begynner arbeidet med å fotografere, systematisere, beskrive. 
Det første smykket vi kjenner til. 

II
Gaven. Smykket som gis, fra et menneske til et annet. Et ekko av denne 
forhistoriske gesten synes i verket til Line Garlind på årets utstilling hos 
Norske Kunsthåndverkere. En treutskåret mann fra et dukketeater, grå i håret 
og skjegget, og med sort dress. Trådene får ham til å løfte hendene foran seg, 
og holde frem et perlekjede, så langt at det velter ut av hendene hans. Hva vil 
han si med denne gaven? At kvinnen han forærer det til, at hun er forskjønnet, 
vakker, som disse perlene? Hva er trådene som trekker i ham? Begjæret? 
En synliggjøring av viljen som finnes skjult et sted dypt inni oss, og som får 
hver generasjon til å skape en ny. Et nytt liv, en ny bevissthet, som går mellom 
strå, opp en bergknaus, og under trekronene.

III
Jeg må ha vært syv eller åtte år den sommeren, da jeg lekte overlevelses-
ekspedisjon i skogen sammen med en fetter. Vi hadde med en kniv og en 
colaflaske fylt med vann, og så klatret vi opp det sorte berget bak hytta, 
klatret gjennom krattet av vestlandsk skog. Spirer av osp og bjørk som vokste 

GAVER

opp mellom de store stammene, ventet på sin tid. Vi klatret 
over et nettinggjerde, kikket oss nervøst rundt for å sjekke om 
det fantes noen kuer som kunne følge etter oss, trenge oss opp 
i et hjørne med sine store øyne og enorme kropper.

Så begynte overlevelsen: Å træ bær på strå og lage tallerkener 
og kopper av trestokker. Lete seg frem etter et godt emne og 
skjære ut, flis etter flis, helt til det ble en kniv, en kopp, en gaffel.  
Vi skar i treet slik foreldrene våre hadde gjort. Så spiste vi 
bærene, alene i ødemarken, med hovedveien noen titalls meter 
unna, skjult av trær og busker. Benyttet oss av ideene og 
kunnskapen som har blitt overført, fra voksen til voksen, 
fra voksen til barn, fra menneske til menneske, gjennom titalls 
tusen år. Alt det vi vet, uten å vite hvordan, eller hvorfor.

IV
Materialene vi omgir oss med har fulgt menneskeheten hele 
veien, siden lenge før vi trådte ut av det rent naturlige, og ble 
oss selv. Treverk, med lukten av sevje når man knekker av kvisten.
Den glatte, hvite innsiden når man drar vekk barken. 
Eller inntørkede trestokker i fjæra, myke i endene,og fulle av 
sprekker, som fjellkjeder, der de løftes av brenningene på en 
strand, og slås mot sanden, om og om igjen.
Skjellene, skarpe i kantene, glatte inni, perlemorsfarget, som fra 
en annen verden, slik et øye er det når det åpnes, eller et kjønn.
Steinene, noen av dem grå, kalde, og med en lukt av elde og støv. 
Andre fulle av kantete krystaller på baksiden i hvitt, gult og lilla.
Sand. Vann. Blomster. Bark.

w

GIFTS

I
Let us say that it is Wednesday. In the morning.
Let us say that it is a Wednesday morning in the middle of 
January 77 000 years ago, outside a cave on the coast of South Africa.
The sun shines down on the landscape of waves, of mountains and of bushes 
that grow out of the cracks between the boulders.
A seabird spreads it wings. 
A naked three year old boy stands on a round boulder nearby, and lifts his arms 
in imitation of the bird’s movements.

Behind him his father sits preoccupied with drilling the pointed tip of a stone 
through a shell. He holds his fingers around the hard flint and twists it around, 
over and over again, just as the water carves a hole in the stone behind him, 
drip by drip, year after year. The man lifts the shell up to the light, and the boy 
walks over to stand behind him. He leans his weight against his father’s back, 
sees the white sunlight in the tiny circle. One more shell, and then another, 
before threading them together on a straw, creating an ornament that will 
soon hang around a woman’s neck. It is not the first necklace in the world. 
It is merely the first one that will be found.

77 000 years later someone will find it here, in this cave. The remains of 
life that once existed, and which is now gone, disappeared, as we all shall. 
Scholars from around the world will pack their suitcases, fly over deserts and 
cities and oceans, before commencing the work of photographing, systematis-
ing, and describing. The first piece of jewellery known to man.

II
The gift. Jewellery that is offered as a gift, by one human being to another. 
An echo of this prehistoric gesture is visible in the work by Line Garlind in this 
year’s exhibition arranged by the Norwegian Association for Arts and Crafts. 
A male puppet carved out of wood, his hair and beard grey, and with a black 
suit. The puppet strings raise his hands in front of him; they hold forth a pearl 
necklace so long that it spills out of his hands. What does he wish to say with 
this gift? That the woman he is giving it to is adorned, beautiful, like these 
pearls? What is the inner mechanism that motivates him to do this? Is it 
desire? It is a visualisation of the drive that is hidden somewhere deep within 
us, and which causes each generation to create a new one. A new life, a new 
awareness, which extends from straws, up a hill and under the crowns of trees. 

III
I must have been seven or eight that summer, when I played that I was on 
a survival expedition in the woods together with my cousin. With us we had 
a knife and a coke bottle filled with water, and then we climbed the black hill 
behind our cottage, we climbed through the thicket of the West Norway 
woods.  Aspen and birch saplings that grew between the large tree trunks were 
biding their time. We climbed over a wire fence, peered nervously around to 
see if there were any cows that might follow us and crowd us into a corner 
with their big eyes and enormous bodies. Then the survival work could begin: 
Threading berries on a straw and fashioning dishes and cups out of wood. 
First searching for a suitable piece of wood, and then whittling – one shaving 
at a time – until it became a knife, a cup or a fork. We carved the wood as our 

Simon Stranger Simon Stranger

Line Garlind 
Decent help is so hard to 
find these days 2014
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Dette er de materialene mennesket alltid har ført hendene mot, lært seg å 
kjenne. Lært seg følelsen av en kvist mellom fingrene, og hvor mye krefter som 
skal til for at den brekker. Lært seg ruheten i steinen og hvordan den kan deles. 
Fantasien har begynt å se skikkelser i grenene. Dyreflokker i skyene. 
Ansikt i fjellene, og så har disse bildene begynt å forplante seg. Gradvis har 
ikke en pinne bare vært en pinne. Den har hatt et potensiale, hatt muligheten 
til å formes om, først til spisser, til spyd, men senere også bare for gleden over 
å skape. Over å la formene man ser for seg forplante seg gjennom hendene, 
bearbeide og forme omgivelsene.
Vi er gamle.
Vi er eldre enn de fleste er klar over.
Eldre enn vi kanskje vet om.
Er det 750 000 år siden vi temmet ilden?

Vi regner oss bakover til bronsealderen. Til antikken, med hvite statuer av 
mennesker, med foldene i kjortlene gjengitt så presist at man kan få lyst til 
å klemme stoffet mellom fingrene. Huden så myk, at hånden skvetter til av 
kulden når man berører den. Vinkrukkene som er funnet intakte, i jorden, eller 
på havbunnen, blant restene av et skip som en gang har kommet utfor et uvær, 
og sunket. Vi regner oss bakover til steinstøtter av fruktbarhetsgudinner og til 
sarkofagene i Egypt, fem tusen år tilbake, til utskårede skarabéer, og til sirlig 
graverte serveringsfat.

Vi er eldre.
Hvem vet om alt det som har blitt skapt de siste hundre tusen årene?
Alle smykkene?
Alle figurene som har blitt skåret ut av tre eller stein, 
og holdt opp foran et barn, en mor, en bestemor?
Hvem kjenner til den gleden som har ligget der? Det gjør vi alle. 
Vi er gamle, og vi er de samme. Vi har den samme fornemmelsen av materialet 
som omgir oss. De fysiske kulissene som skaper rammen rundt tilværelsen, 
der våre tanker og følelser utspiller seg.

V
Selv om det finnes bidrag i utstillingen Kunsthåndverk 2014 som helt tydelig 
referer til det håndverksmessige, til det som skal brukes, og ikke bare betraktes, 
så ligger de fleste av bidragene i grenselandet mot billedkunst. Slik er det også 
med serviset som Åse Kvalbein benytter seg av. Hvite tallerkener og kopper som 
man vil finne på et hvilket som helst samfunnshus, når du skyver de skrånende 

parents had done. Then we ate the berries, alone in the 
wilderness, with the main road not more than twenty yards 
away, hidden by the trees and bushes. We made use of the ideas 
and skills that had been passed on, from adult to adult, from 
adult to child, from human to human, throughout the millennia.  
Everything we know, without knowing how, or why.

IV
The materials we surround ourselves with have followed 
mankind from time immemorial, since long before we emerged 
out of a purely natural state and became ourselves. Wood, with 
its scent of resin when you break off a twig. The smooth, white 
inside when you peel away the bark. Or driftwood along the 
shoreline, soft at the ends and full of cracks, like mountains 
ranges, as they are lifted onto the beach by the surf, and dashed 
against the sand, again and again. 
The shells, sharp along the edges, smooth on the inside, 
the colour of mother of pearl, as though from another world, 
like an eye when it opens, or genitals. 
The stones, some of them grey, cold, and smelling of old age 
and ashes. Others full of sharp crystals on the reverse side, 
in white, yellow and purple. Sand. Water. Flowers. Bark.
These are the materials humans have always reached for with 
their hands, have become familiar with. Familiar with the 
feeling of a twig between their fingers, and learned how much 
force was necessary to break it. Familiar with the roughness of a 
stone, and how it can be split. The imagination began to see 
apparitions in the branches. Flocks of animals in the clouds. 
A face in the mountains, and then these images began to 
proliferate. Eventually a stick was no longer merely a stick. 
It had gained possibilities, gained the opportunity to be 
reshaped, first into tips, into spears, but later also only for 
the pleasure involved in creating. For the pleasure in allowing 
the shapes one perceives to be transferred through the hands, 
to enhance and shape our surroundings.
We are old.
We are older than most of us are aware of.
Older than we may know.
Was it 750 000 years ago that we tamed fire?

We trace ourselves back to the Bronze Age. To antiquity, 
with its white statues of humans, with the folds in the tunics 
reproduced so precisely that one has the urge to pinch the fabric 
between one’s fingers. The skin so soft that one’s hand jerks 
from the cold when one touches it. The wine jars that have been 
found intact, in the earth, or at the bottom of the sea, among 
the remains of a ship that ran into a storm and sank. We trace 
ourselves back to stone monoliths of fertility goddesses and to 
Egyptian sarcophagi, five thousand years ago, to carved Scarab 
beetles, and to elaborately incised serving trays.

We are older.
Who has complete knowledge of everything that has been 
created in the last hundred thousand years?
All the jewellery?
All the figures that have been carved out of wood or stone, 
and proudly held up in front of a child, a mother, 
a grandmother? Who has felt the joy that lies there? 
We all have. We are old, and yet we are the same. We have the 
same sense of the materials that surround us. Those physical 
backdrops that form the framework around our existence, 
where our thoughts and emotions unfold.

V
Although there are works in the exhibition Craft 2014 that 
clearly refer to craftsmanship, to the functional aspect of craft, 
and not only the visual aspect, a majority of the works can be 
characterised as bordering on visual art. Such is the case with 
the tableware that Åse Kvalbein utilises in her work. White 
dishes and cups that you can find in almost any community 
centre, when you open the sliding doors of old-fashioned 
kitchen cabinets at a confirmation party, or a funeral. 

kjøkkenskapene til side i en konfirmasjon, eller en begravelse. 
En blå bord følger randen av tallerkenene og koppene, med et 
mønster av små gafler og skjeer, og med teksten «Vestlands- 
heimen» skrevet med en romantisk, snirklete font. Serviset er 
funnet på loftet til institusjonen Vestlandsheimen, der det på 
det meste bodde fire hundre mennesker med psykisk utviklings-
hemming, før HVPU-reformen spredte beboerne utover landet, 
og stedet ble liggende stille. Ingen klirring i tallerkenene. 
Ingen ordløse tegn over kaffekoppen, eller nynning på benken 
ute i solen.  Åse Kvalbein har samlet flere objekter fra Vestlands-
heimen, og stiller spørsmålet om hva som fortjener å havne 
på museum. Er det formen eller fortellingen som gjør en 
bruksgjenstand interessant, spør hun. Hva er svaret? 
Kan man egentlig skille dem? Finnes det ikke en fortelling 
allerede i materialet?  I porselenet, eller treverket? I stålet 
eller i den brente leiren? Alle de bearbeidede, menneskeskapte 
materialene bærer i seg en fortelling. 

VI
We´re whi-i-i-i-i-te foxes, synger Susanne Sundfør. 
I installasjonen til Therese Hoen spaserer en flokk med hvite 
rever gjennom en fabrikkhall. Tolv-tretten rever av gips, i naturlig 
størrelse, nesten alle på vei i samme retning. Hvor er de på vei? 
Hvor kommer de fra? Ut av betongveggen i den ene enden av 
rommet stikker bare hodet og en pote frem til den bakerste i 

Bilder fra serien, photos from the series
Fra Vestlandsheimen til KODE 2014
Åse Kvalbein
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A blue border lines the edge of the dishes and cups, with 
a pattern of small forks and spoons and the text “Vestlands-
heimen” written in a romantic, ornate font. The dinnerware was 
found in the attic of the Vestlandsheimen institution, where at 
the most four hundred persons with mental disabilities lived, 
before the HVPU government reform dispersed the residents 
across the counties, and the place lay dormant. No more 
rattling of dishes. No more wordless signs over a coffee cup, 
or humming on the bench outside in the sunlight. Åse Kvalbein 
has collected many objects from Vestlandsheimen, and poses 
the question of what deserves to end up in a museum. Is it the 
form or the narrative that makes a functional object interesting, 
she asks? What is the answer? Can one actually separate them? 
Doesn’t a narrative already exist in the material? In the 
porcelain, or the wood? In the steel or the fired clay? All 
processed, man-made materials carry a narrative within them. 

VI
We´re whi-i-i-i-i-te foxes, sings Susanne Sundfør. In Therese 
Hoen’s installation a leash of white foxes stroll through a factory 
hall. Twelve-thirteen foxes made of plaster, life size, almost all 
of them headed in the same direction. Where are they headed? 
Where do they come from? Only the head and paw of the last 
one in the leash protrudes out of the concrete wall at one end of 
the room. Some of them rise up from the floor, while the foxes in 
front disappear through the wall at the other end, effortlessly, 
as though they were beings from another world, a type of animal 
that can move freely through concrete, the way thoughts do. 
The way our fear seeps through room after room, and moves 
according to different laws, different limitations than the 
hardness of stone, the softness of water. The foxes prompt the 
viewer to pause and to become conscious of himself, his own 
body, and his own position in the surroundings. 
We´re whi-i-i-i-te foxes. One’s gaze is drawn toward the only 
animal that stands still. A fox that has sat down, with its head 
turned in the other direction. As though it were watching out, 
making sure that the others were still with them.

VII
While the plaster foxes move freely through concrete, 
suspending the laws that govern materials in the physical world, 
it is the opposite in the works of Sidsel Palmstrøm, where soft 
textiles are forcefully and brutally compressed together with 
a black clamp. The fabric looks like what you might find hidden 
away in a trunk in the attic of a woman. The clamp looks like 
something you might find in the basement storage room of a 
man. One of the cloths, an old-fashioned pink fabric in silk 
that may have once been a curtain, or perhaps a bed sheet, 
is compressed together with a clamp, causing the cloth 
resemble a dress, as the clamp gathers it at the hips, 
like a corset. A reminder of discomfort. Of imposed customs. 
Of everything that pressures us, squeezes us together, 
forces us into its shapes, its rules.

flokken. Noen stiger opp fra gulvet, mens de forreste revene 
forsvinner gjennom veggen i den andre enden, uanstrengt, 
som om de var vesener fra en annen verden, en form for dyr som 
bare kunne bevege seg fritt gjennom betongen, slik tankene gjør. 
Slik frykten vår siver gjennom rom etter rom, og beveger seg 
utfra andre lover, andre begrensninger enn hardheten i stein, 
mykheten i vann. Revene får betrakteren til å stanse opp 
og bli oppmerksom på seg selv, sin egen kropp, sin egen plass 
i omgivelsene. 

We´re whi-i-i-i-te foxes. Blikket trekkes mot det eneste dyret 
som står stille. En rev som har satt seg ned, med hodet vendt 
den andre veien. Som om den passet på, forsikret seg om at 
alle de andre kom med.

VII
Mens gipsrevene kan bevege seg fritt gjennom betongen og løse 
opp lovene for materialene i verden, er det motsatt i verkene til 
Sidsel Palmstrøm, der myke tekstiler trykkes hardt og nådeløst 
sammen med en svart tvinge. Stoffene likner på det man kan 
finne bortgjemt i en kiste på loftet til en kvinne. Tvingen likner 
på noe man kan finne i kjellerboden til en mann. Ett av stoffene, 
et gammelrosa silkestoff som kanskje har vært en gardin, 
kanskje har vært et sengetøy, det presses sammen av en tvinge, 
og får stoffet til å minne om en kjole, der tvingen klemmer inn 

Silk and steel. All of these materials that surround us, 
that form the background of our lives.

Earth, wood, fire, metal.
Smooth, rough, warm, cold.
Eyes, hands, head, body.
Birth, fear, joy, smile.
Hope, desire, beauty, death.

A wave crashes in towards the coast. The naked three-year-old 
lifts his arms again. The bird alights from the stone in front of 
him. The woman with the necklace smiles at the man before 
her. This is how the world is created. 

ved hoftene, som et korsett. En påminnelse om ubehaget. 
Det påtvungne. Om alt det som presser oss, klemmer oss 
sammen, tvinger oss inn i sine former, sine regler. 
Silke og stål. Alle disse materialene som omgir oss, 
som danner rammen for våre liv.

Jord, tre, ild, metall.
Glatt, ru, varm, kald.
Øyne, hender, hode, kropp.
Fødsel, frykt, glede, smil.
Håp, begjær, skjønnhet, død.

En bølge slår inn mot kysten. Den nakne treåringen slår 
ut med armene igjen. Fuglen letter fra steinen foran ham. 
Kvinnen med halssmykket smiler til mannen foran seg. 
 Slik blir verden til.

Therese Hoen
Skissetegning, 
Hand Sketch
2013 

Sidsel Palmstrøm 
Rita H  2013
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Time Out 2013
Skulptur – glasert steingods, epoxysokkel
86 x 50 x 40 cm

Andrew Barton
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Svevende måne 2014
Brosje – sølv, gull, strandstein 
16 x 7 cm

Millie Behrens 

Rommet i mellom 2014
Brosje – sølv, gull, strandstein 
11 x 7 cm
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Proposal 2013
Objekt – håndperlede glassperler, gut, tre
350 x 208 x 4,5 cm

Tora Endestad Bjørkheim

Bæreinstrument for den siste gallesten 2013
Brosje – gullforgylt messing, stål, glass, gummi, gallesten 
11 x 2,5 cm

Sigurd Bronger
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Feetfulness 2012
Installasjon – keramikk, støpeteknikk
80 x 45 cm x 8 cm

Iulian Bulai

First Contact 2013
Installasjon – keramikk, tre, miniatyrmodeller
100 x 80 cm 

Jim Darbu 
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Margrethe Loe Elde

Tøy I 2014
Skulptur – tekstil
45 x 30 x 25 cm

Tøy III 2014
Skulptur – tekstil
35 x 35 x 25 cm

Tøy II 2014
Skulptur – tekstil
50 x 30 x 30 cm
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Ingeborg Resell Elieson

Stretch 2013
Skulptur – eik, stål, pleksiglass
20 x 25 x 8 cm 
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Decent help is so hard 
to find these days 2014
Smykke – Cibatool, oksidert sølv,
ferskvannsperler
56 x 7 x 8 cm

Line Garlind
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Ingjerd Hanevold

Ballerina in Red 2014
Brosje – sølvtråd, akryl 
18 x 6 cm

I´ve read that too much travelling is a waste of time 2013/14
Stedsspesifikk installasjon – modellert/støpt gips 

Therese Hoen
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Ina Kristine Hove Moa Håkansson

Vegg i vegg - plutselig sammenheng 2014
Objekt – blåst, gjennomhullet glass, broderitråd, aske, glassperler
17 x 39 x 50 cm

Uten tittel 2014
Skulpturgruppe – keramikk
93 x 45 x 14 cm
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Splintre/spjelke/spleise/splitte 2014
Video – performance
4,34 min 

Sofia Karyofilis

Bare bøy 2014
Skulptur – kobber, emalje
55 x 45 x 25 cm

Trude Johansen
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May Snevoll von Krogh

Pale Sky in the 
Eyes of a Stranger 2012
Skulptur – modellert keramikk
130 x 50 x 30 cm
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Fra Vestlandsheimen til KODE, B 2014
Fotoserie

Åse Kvalbein

Fra Vestlandsheimen til KODE, A 2014
Stedsspesifikk installasjon
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Anne Léger

TWINS 2 2014
Brosje – tre, kobber, emalje, stål, sølv, stein
8,5 x 6 x 2,5 cm

TWINS 1 2014
Brosje – tre, kobber, emalje, stål, sølv
9 x 7 x 2 cm
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Erlend Leirdal

Fainting Memories 2013
Veggskulptur – furustammer, kjøpte knekter 
150 x 300 x 20 cm

Biedermeier og polkagriser 2014
Veggtekstil – polyester, silke, trykket/malt
162 x 220 cm

Gitte Magnus
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Nina Malterud 

Kvadratsirkel 1 2013
Fat – leirgods, glasur
37 x 37 x 1,5 cm

Kvadratsirkel 2 2014
Fat – leirgods, glasur
37 x 37 x 1,5 cm

Kvadratsirkel 3 2014
Fat – leirgods, glasur
37 x 37 x 1,5 cm

Kvadratsirkel 4 2014
Fat – leirgods, glasur
37 x 37 x 1,5 cm
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Terrin II 2014
Keramikk – modellert, glasert leirgods
26 x 36 x 22 cm

Ingegjerd Mandt

Terrin I 2014
Keramikk – modellert, glasert leirgods
33 x 33 x 23 cm
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Liv Midbøe Kristin Opem

Uten tittel 2013
Krukke – dobbeltglasert, dreid steingods 
38 x 15 cm

A Potter’s Portrait 2014
Installasjon – murstein, jerndekaler, 
trebord, ubrent blåleire
170 x 100 x 50 cm
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Rita H  2013
Objekt, tekstil presset sammen med tvinge, 
70 x 70 x 26 cm

Sidsel Palmstrøm
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Elisabeth Petch

Tiden står stille 2014
Tekstil – silketrykk på flettet bomull og silke 
70 x 51,5 cm
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Keepers #1 2013
Objekt – sveiset/emaljert stål, sølv
7 x 8,5 x 6 cm

Annika Isaksson Pirtti

Keepers #2 (Vacant Heart) 2014
Smykke – sveiset/emaljert stål, sølv, silke 
7 x 5 x 5 cm
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Stian Korntved Ruud

Circuit Breaker 2012
Interaktivt objekt – kobber, plast, tre, elektronikk 
120 x 32 x 5 cm

60 61



Maria Ryan Sondresen

Landskap 2012–14
Veggteppe – håndbroderi, bomullslerret
412 x 308 cm

62



Philipp Spillmann

Retur 2014
Ringer – ødelagte ski, utskåret 
2,5 x 2,5 x 1 x 22 cm

Dark Matter II (2) 2013
Skulptur – modellert steingods 
49 x 25 x 15 cm 

Anne Thomassen
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Lillian Tørlen

Let´s not talk about it 2014
stedsspesifikk installasjon – tekstil, gips

66



Kiyoshi Yamamoto

This is not beige! 2014
Maleri på treplate fra gammel vevstol, reaktiv farge
70 x 60 cm

Conversation with Anni Albers 2014
Tekstiloppheng – silke, lin, metall, elektronikk 
320 x 304 cm
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Reinhold Ziegler 

Weathered Fusion Crusted Meteorite 2013
Smykkeobjekt – steinmeteoritt, sølv, nylon
6,8 x 4,2 x 3,3 cm

Widmanstätten Structured Meteorite I 2013
Smykkeobjekt – jernmeteoritt, sølv, skinn
15,3 x 8 x 1 cm

70 71



Under-Inni 2014
Veggtekstil – akvarell, dextrin, fiberull 
220 x 160 cm

Hanne Øverland Grunnstoff 2012/2014
Veggtekstil – akvarell, bomullsfiber
220 x 160 cm
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I hagen, på stranda,
hos naboen, ved brønnen 2014
Tekstil – strikket garn, lerret
130 x 130 cm

Synnøve Øyen
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Program høsten 2014 

Norwegian Glass Now
Gruppeutstilling med norsk skulpturelt glass
Tuva Gonsholt, Kari Håkonsen, 
Kjersti Johannessen, Vidar Koksvik, 
Kari Mølstad, Ingrid Nord, Benjamin 
Slotterøy, Tanja Sæther, Lene Tangen
14. august – 28. september
 
Anders Ruhwald
Separatutstilling keramikk
2. oktober – 16. november

SOFA Chicago 2014
The Sculpture Objects Functional 
Art + Design Fair in Chicago is the premier 
gallery-presented art fair dedicated to 
three-dimensional art and design.         
6.– 9. november
 
Marit Tingleff
Separatutstilling keramikk
20. november – 21. desember

facebook.com/galleriformat
@FormatOslo | format.no

Norwegian Crafts aims to strengthen the position
of contemporary craft. It facilitates various types of
exchange between Norwegian and international craft
and design, with special emphasis on four main areas:

Exhibitions
Norwegian Crafts initiates and collaborates with a broad
international network of professionals and institutions
in order to organize exhibitions in Norway and abroad.

Fairs
Norwegian Crafts organizes Norwegian participation 
at the leading trade fairs worldwide.

Tidsskriftet som visualiserer, orienterer, overrasker 
og setter fagområdet kunsthåndverk i perspektiv.  

Publiserer fire nummer i året med illustrerte artikler, 
intervjuer, utstillingsomtaler og anmeldelser fra inn- og utland. 
Belyser hvordan objekter som krever inngående kunnskap 
om materialer og teknikker fremstilles – og av hvem.

Selges i Narvesen og utvalgte visningsrom for kunst og
kunsthåndverk. Det kan også leveres rett til din postkasse!

Abonnementsbestilling:
post@kunsthandverk.no
Telefon: +47 22 91 02 60
Pris privatabonnement: 350,–/år
Pris for institusjoner: 450,–/år

Publications and seminars
Norwegian Crafts organizes seminars and publishes
articles that aim to stimulate critical thinking within the
field of contemporary craft.

Network
Norwegian Crafts nurtures and secures a long-term
worldwide network of relationships with professionals
who work in the field of craft.

3. oktober – 
9. november 2014

REGIEN COX
Åpningstider: 
Tirsdag–fredag: 11–17
Lørdag–søndag: 12–16
Mandag:  stengt

Vågsallmenningen 12 
5805 Bergen
Telefon: 45 11 19 92 | 45 11 19 93
kraft@kraftkunst.no

kraftkunst.no

norwegiancrafts.no
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