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that will spark the public’s creativity and via seminars ex-
ploring crafts within the museum format. 

The Norwegian Association for Arts and Crafts and the 
Drammens Museum are eager to see how the Annual Ex-
hibition 2022 will contribute to expanding the horizons of 
contemporary crafts. 

Welcome to the Annual Exhibition 2022 at Drammens Mu-
seum! 

Lise Stang Lund 
General Manager
The Norwegian Association for Arts and Crafts 

Åsmund Thorkildsen 
Director 
Drammens Museum

for eksempel workshops som skal engasjere publikums 
kreativitet og gjennom et fagseminar som vil utforske 
kunsthåndverket innenfor museumsformatet. 

Norske Kunsthåndverkere og Drammens Museum er 
spente på hvordan Årsutstillingen 2022 vil kunne bidra 
til å utvide kunsthåndverkets horisonter. 

Velkommen til Årsutstillingen 2022 på Drammens Mu-
seum! 

Lise Stang Lund 
Daglig leder
Norske Kunsthåndverkere

Åsmund Thorkildsen 
Direktør 
Drammens Museum 

Forord 

Det er med stor glede at vi ønsker velkommen til Årsut-
stillingen 2022! 

Det er første gang Norske Kunsthåndverkere (NK) og 
Drammens Museum samarbeider om produksjon av 
Årsutstillingen. Drammens Museum er et museum for 
kunst- og kulturhistorie og forvalter et bredt kultur-
historisk materiale. Museet er i tillegg en vitenskape-
lig stiftelse og samlingen dekker de fleste aspekter av 
norsk kulturarv. Drammens Museum har over mange år 
utmerket seg med utstillinger av høy kvalitet, og vi er 
stolte av at Årsutstillingen får utfolde seg på denne nye 
spennende arenaen. 

Deler av Årsutstillingen stilles ut i egne saler i Lychepa-
viljongen og i museumsbygningens 1. etasje. Andre de-
ler av Årsutstillingens verk stilles ut i samlingene i mu-
seumsbygningens 2. etasje, i tillegg til museets japanske 
hage. Her kommer de inn i miljøer som representerer 
noe av kunsthåndverksfagets historiske rolle, blant an-
net i bondesamfunnet, i kirkekunsten og i borgerlige 
hjem. Konstellasjonene, likhetene og kontrastene som 
oppstår i de fysiske møtene mellom kunsthåndverk fra 
ulike tider og kontekster, åpner opp for utvidet reflek-
sjon og nye fortellinger. Resultatet er en utstilling som 
maner frem et interessant rom for dialog mellom fortid 
og nåtid, og som utvider samtalen om hvordan vi for-
valter kulturarv, verdier og ressurser, både materielt og 
immaterielt.

Utforsking av håndverk og materialitet er stadig aktuelt. 
Dette er noe vi kjemper for og noe vi alle tørster etter i 
et digitalisert og post-industrielt samfunn. Årsutstillin-
gen er den største årlige mønstringen av samtidskunst-
håndverk i Norge. Den har åpen innsendingsrett og ju-
ryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen 
på dagens materialbaserte kunst. Vi har ønsket å lage 
et formidlingsprogram som inviterer både fagmiljø og 
publikum inn i samtalen om kunsthåndverket, gjennom 

Preface

We are delighted to extend our welcome to the Annual Ex-
hibition 2022! 

This is the first time the Norwegian Association for Arts 
and Crafts (NK) and Drammens Museum collaborate in 
the production of the Annual Exhibition. Drammens mu-
seum administers a wide range of cultural history material. 
The museum is simultaneously a scientific foundation, and 
its collection covers most aspects of Norwegian cultural 
heritage. Drammen Museum has a long record of staging 
high-quality exhibitions, and we are proud that the Annual 
Exhibition has been allowed to unfurl in this stimulating 
arena. 

Parts of the Annual Exhibition are found in separate halls 
of the Lyche Pavilion and on the museum building's ground 
floor. Other exhibition works are on display in the museum 
building’s second floor as well as in its Japanese garden. 
Here, we see them in environments linked to some of the 
historical roles of crafts, whether these be rural agrarian 
society, churches or the decor of bourgeois homes. The 
configurations, similarities and contrasts which arise in 
the juxtapositions between crafts of different eras and 
contexts clear the way for deeper reflections and new 
narratives. The result is an exhibition that offers intrigu-
ing rooms for dialogue between the past and the present, 
spaces which broaden the conversation about how we 
take care of our cultural heritage, our values and our re-
sources – both material and immaterial. 

Exploration of craftsmanship and materiality is constantly 
relevant. This is something we fight and thirst for in a digi-
talized post-industrial society. The Annual Exhibition is the 
largest yearly exposition of contemporary crafts in Norway. 
It has an open submission policy and is juried by NK’s Na-
tional Jury, aimed at taking the pulse of today’s material-
based art. We have wished to create a dissemination pro-
gramme that welcomes professionals and the public into 
the conversation about crafts, for instance in workshops 
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Juryens ord Årets jury

Det å gå inn i Drammens museum er en tidsreise. Muse-
et huser store samlinger med kunst- og kulturhistoriske 
gjenstander og samler folkekunst, kirkekunst, indus-
tridesign, malerier, skulpturer, interiører, tekstil, sølv, 
glass og fajanse. Som del av museet inngår det også et 
friluftsmuseum, bygdetun og en japansk hage. De faste 
samlingene representerer ulike epoker og typer gjen-
stander, mens de nye utstillingssalene viser kontem-
porære utstillinger. Museet huser kunst på alle plan og 
grensene mellom tradisjonskunst, billedkunst, kunst-
håndverk og design viskes ofte ut til fordel for samspill. 

Dette har vært bakteppe for juryeringsarbeidet og der-
for har vi heller ikke vært opptatt av å definere hva som 
er billedkunst, design eller kunsthåndverk. Juryen har 
heller ikke fulgt bestemte spor i det innsendte materi-
alet, men derimot latt seg lede av hvilke historier hvert 
enkelt verk formidler, uavhengig av de andre innsendte 
arbeidene. Med dette som utgangspunkt har utvelgelsen 
og sammenstillingen av verk tatt form som en organisk 
prosess. Samtidig som vi har hatt i bakhodet at det er 
viktig at Årsutstillingen slipper til nye stemmer og ut-
trykk. 

Årets utstilling er historisk, dette er første gang innsen-
dingene har foregått digitalt i begge juryeringsrunder. 
Juryen har ikke opplevd det som problematisk at man 
ikke har kunnet se verkene fysisk, men har imidlertid 
hatt stor nytte av å kunne få tilsendt mer materiale til 
andre juryeringsrunde. 

Utvelgelsen og plasseringen av verkene har falt på plass, 
et skritt om gangen. Vi har vært opptatt av at utstillingen 
ikke var ferdig juryert før arbeidene var plassert i utstil-
lingsrommene. Juryen har valgt å vise arbeider både i 
salene for temporære utstillinger og i de kulturhistoris-
ke samlingsrommene; «Gjenstander for livet», «Nøste-
tangenrommet», «Glimmer og gavn», «Kirkerommet» 
og i den japanske hagen. I søknadene forholdt noen av 

Settig foot in Drammens Museum is time travel. The muse-
um houses a large collection of art and cultural-historical 
artefacts, with folk art, ecclesiastical art, industrial design, 
paintings, sculptures, interiors, textiles, and works in silver, 
glass and faience. The permanent collections represent 
various epochs and a range of different objects, whereas 
the new exhibition halls are venues for contemporary ex-
hibitions. The museum represents art on all levels, and the 
boundaries between visual art, crafts and design dissolve 
in their interplay. 

This is the backdrop for the work of this year's jury, and the 
reason why we have not been concerned about defining 
what is visual art, design or crafts. Nor has the jury stuck 
to specific tracks in the submitted material, but rather let 
itself be guided by the stories that each work conveys, re-
gardless of other submitted work. Given this point of de-
parture, the selection has entailed an organic process. We 
simultaneously kept in mind the importance of the Annual 
Exhibition welcoming new voices and expressions. 

This year’s exhibition is historic, as it is the first Annual Ex-
hibition in which the works have been submitted in digital 
form for both rounds of the jury’s selection process. The 
jury has not found it problematic that we couldn’t regard 
the works physically, and the opportunity to review extend-
ed documentation for the jury's second round was advan-
tageous. 

The selection and placement of the works was resolved, 
one step at a time. We have emphasized that the exhibi-
tion was not fully juried before the works had found their 
places within the exhibition rooms. The jury has elected to 
display works in the halls for temporary exhibitions and in 
the cultural-historical collection rooms: “Objects for Life”, 

“The Church Room”, “Glow and Shine”, the “Nøstetangen 
Room”, and in the Japanese garden. In their applications, 
some of the candidates actively sought specific place-
ments in the museum. Their favoured spots were in the 

A Word from the JuryThis year’s jury 

Cathrine Kullberg
Ole Morten Rokvam
Marianne Moe (juryleder / Jury Leader)
Åsmund Thorkildsen (museets representant / Museum Representative) 
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Although the jury has not followed a specific track in the 
jurying process, several of the works bear related themes. 
Many spotlight existential issues such as sexuality, love, 
death, infinity and various states of mind. There is also 
room here for ritual and spiritual reflections. 

Many of the artists have let nature be a co-creator, pro-
cessing elements from their surroundings. At the other 
end are works that follow a more formal method of con-
struction, or are assembled from deconstructed parts 
and remnants of objects and memories. The exhibition 
includes many large sculptural objects, testifying to te-
naciously strong workings of materials. It is also the very 
nature of crafts for ordinary objects such as containers, 
troughs and bowls to serve as sources of inspiration. In 
the exhibition we find works that interpret this is all direc-
tions, from the traditional to the experimental. 

The exhibition highlights the diversity of crafts and like all 
Annual Exhibitions it seeks to display breadth. This year 
it consists of 73 works by 52 artists. Thirteen of them are 
first-timers. Several of these 13 are well established artists. 
The wide array of selected works ranges from palpable and 
useful objects to large spatial constructions. The use of 
materials is as diverse as it is extensive, but a clear major-
ity of works still fall into classical categories of crafts. 

The jury is proud to present the Annual Exhibition at the 
exuberant Drammens Museum. We hope it will inspire the 
public. 

The Annual Exhibition’s Jury 2022

ets samling er håndlagde, og det har tatt lang tid å ska-
pe dem. Dette har de til felles med flere av arbeidene i 
Årsutstillingen.

Selv om juryen ikke har fulgt et spesifikt spor i jurye-
ringsprosessen, er det flere arbeider som har en beslek-
tet tematikk. Det er mange som belyser eksistensielle 
problemstillinger som begjær, kjærlighet, død, uende-
lighet og ulike sinnstilstander. Her er det også rom for 
det rituelle og for de spirituelle refleksjoner.

Flere kunstnere har latt naturen være medskaper, og 
bruker elementer fra omgivelsene som utgangspunkt for 
videre bearbeidelse. I den andre enden er det arbeider 
som følger mer formale konstruksjonsmetoder, eller er 
satt sammen av dekonstruerte deler og rester etter gjen-
stander og minner. Utstillingen rommer også flere store 
skulpturelle verk, og det er en gjennomgående sterk ma-
terialbearbeidelse. Det ligger også i kunsthåndverkets 
natur at bruksgjenstander som beholdere, trau og fat er 
inspirasjonskilder. I utstillingen finner vi arbeider som 
tolker dette i alle retninger, fra det tradisjonelle til det 
eksperimentelle. 

Utstillingen belyser kunsthåndverkets mangfold og har, 
som enhver Årsutstilling, et mål om å vise bredde. I år 
består utstillingen av 73 verk fra 52 kunstnere, der 13 av 
dem er debutanter. Flere av debutantene er godt etabler-
te kunstnere. Utstillingen viser et vidt spenn og viser alt 
fra kroppsnære bruksgjenstander til store romlige verk. 
Det er også et stort mangfold av materialbruk i utstillin-
gen, men med en klar overvekt av arbeider innenfor det 
klassiske kunsthåndverket.

Juryen er stolt over å kunne vise årets Årsutstilling på 
det frodige Drammens museum. Vi håper utstillingen vil 
inspirere publikum.

Årsutstillingens jury 2022

søkerne seg aktivt til spesifikke steder på museet. Det 
var særlig de eldre samlingene og den japanske hagen 
som viste seg å være interessante. Juryen synes at verk 
fra Årsutstillingen passet godt inn i utstillingsromme-
ne som viste de eldste gjenstandene, da det her oppstår 
umiddelbare kontraster i tid og utforming. Den japanske 
hagen har også blitt valgt, fordi den virker som et av-
grenset rom, hvor det finnes flere ulike muligheter for å 
plassere verk. Arbeidene fra Årsutstillingen som settes 
i samlingsrommene og i den japanske hagen vil kunne 
oppleves og tolkes på ulike måter, da det her vil oppstå 
nye sammenhenger og konstellasjoner. Dette er et tema 
som juryen har diskutert mye og vi har konkludert med 
at det er sjeldent at kunstnere har kontroll på et verks 
kontekst når det er ferdig laget. Fremfor å problemati-
sere verkenes autonomi, har vi fokusert på mulighetene 
som ligger i å plassere verk i en uventet setting og hvor-
dan dette kan tilføre nye perspektiver.

På bakgrunn av denne utstillingen vil vi fastslå at hånd-
verket og nærhet til materialene fortsatt er viktig. For-
holdet til naturen og utnyttelse av ressurser er sentrale 
problemstillinger i vår samtid, dette ser vi også i Årsut-
stillingen. 

Det er flere av kunstnerne som arbeider med nostalgi og 
som har et tilbakeskuende blikk, gjerne mot bestefor-
eldregenerasjonen. Det å søke i egne røtter kan være et 
identitetsprosjekt, men det kan også være en indikasjon 
på hvordan vi burde forstå fremtiden. Det er ikke bare 
viktig å bevare håndverksteknikker og den tause kunn-
skapen, men også hvordan besteforeldregenerasjonen 
har levd og utnyttet ressursene sine. Dette er kanskje 
nøkkelen til et bærekraftig samfunn. 

Det å tilegne seg et håndverk og finslipe en teknikk tar 
mange tusen timer. I seg selv utgjør dette også en mot-
vekt til det øvrige samfunnet, som i stor grad verdsetter 
effektivitet og inntjening. Mange av arbeidene i muse-

older collection venues and the Japanese garden. The jury 
thinks that works from the Annual Exhibition fit well in the 
collection rooms displaying the oldest objects, where con-
trasts immediately arise between eras and designs. The 
Japanese garden was also chosen because it provides a 
confined space with a myriad of options for placing works. 
Those exhibited in the collection rooms and the Japa-
nese garden might be experienced and interpreted dif-
ferently as new contexts and constellations emerge. This 
is a theme the jury has avidly discussed, concluding that 
artists rarely have control over a work’s context once it is 
completed. Rather than problematizing the autonomy of 
the works, we have focussed on the opportunities that can 
be attained through placements in an unexpected setting, 
and how these generate new perspectives. 

On the basis of this exhibition, we can assert that crafts-
manship and familiarity with materials are still crucial. Re-
lations with nature and the utilisation of resources are core 
issues in society and this is reflected in the Annual Exhibi-
tion. 

Several of the artists have a nostalgic bent and a retro-
spective eye on the past, often the times of their grand-
parents’ generation. Searching out one’s roots can be an 
identity project, but it can also indicate ways we should 
perceive the future. Not only is it vital that we preserve 
craft techniques and non-verbal knowledge, but we need 
to keep a grip on how the previous generations have lived 
and used their resources. This might be the key to a sus-
tainable society. 

Learning a craft and honing techniques requires thou-
sands upon thousands of hours. This is essentially a coun-
terweight to general society, which largely subscribes to 
efficiency and earnings. Many of the regular artefacts in 
the museum collection are also handmade objects that 
have taken much time to create. This they have in common 
with many of the works in the Annual Exhibition.
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Kunsthåndverkprisen fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det 
mest markante verket på Norske Kunsthåndverkeres 
Årsutstilling. Vinneren premieres med kr 200.000 og 
mottar tilbud fra RAM Galleri i Oslo om utstillingsplass 
høst/vinter påfølgende år. Årets vinner offentliggjøres 
ved åpning av Årsutstillingen. 

Prisjury 2022
Marianne Moe, representant fra Årsutstillingsjuryen
Ahmed Umar, kunstnerrepresentant
Sofia M. Ciel, representant fra Norsk Kritikerlag

✺

Kunsthåndverksprisen 2022 går til et presist intellektuelt 
arbeid som beveger seg mellom det komplekse og det 
enkle. Juryen mener at verket utpeker seg som et sterkt 
prosjekt, både fordi det viser et imponerende håndverk, 
men også fordi det har en tydelig kunstfaglig dybde og 
kommuniserer grunnleggende menneskelige erfaringer. 

Verket tar form som en installasjon bestående av en 
myriade av objekter. Her ligger håndformede emaljer-
te kobberfigurer side om side med funnede objekter. Et 
fiskeskjelett, en brun banan, en peanøtt, et fuglehode, 
en røyk, en kvittering osv. Sammen former de en detal-
jrik og fasinerende installasjon. Objektenes hverdags-
lige motiver står i kontrast til deres materialitet som 
vakre, delikate emaljebrosjer. Hver for seg har de en de-
korativ bruksverdi, men samlet former de en helhetlig 
installasjon, som kan stilles ut på museer og i gallerier. 

Dette er også et verk som kan forstås fra flere teoretiske 
perspektiver. Spesifikt har kunstneren vært inspirert av 
antikke greske og romerske gulvmosaikker kalt asàro-
tos òikos, eller «ufeid gulv». Det finnes ulike teorier bak 
disse flisene som avbildet matrester og søppel. Blant 
annet kunne det ha vært et visuelt bilde på overflod, el-

The Craft Price from the Relief Fund 
for Visual Artists (BKH)

The Craft Prize is presented to the artist behind the most 
striking work at the Norwegian Association for Arts and 
Craft’s Annnual Exhibition. The winner is awarded NOK 
200,000 and is offered exhibition space by RAM Galleri 
in Oslo in autumn/winter of the following year. This year’s 
winner will be announced at the exhibition opening. 

Prize Jury 2022
Marianne Moe, representative from the Exhibition Jury
Ahmed Umar, artist representative
Sofia M. Ciel, representative from the Norwegian Critics’ 
Association

✺

The Craft Prize 2022 goes to a precise intellectual work 
that is simultaneously complex and simple. The jury thinks 
the work stands out as a bold project, both because it illus-
trates an impressive craftmanship, but also because it has 
a clear artistic depth and communicates essential human 
experiences. 

The work takes the form of an installation comprised of 
a myriad of objects. Here, handmade enamelled copper 
figures lie side by side to found objects. A fish skeleton, 
an overripe banana, a peanut, a bird’s head, a cigarette, a 
receipt, etc. Combined they create a detailed and fascinat-
ing installation. The objects’ everyday motifs contrast with 
their materiality as delightful, delicate enamel brooches. 
Individually they can be prized for their decorative utility 
value but together they form a holistic installation that can 
be exhibited in museums and galleries. 

This is also a work that can be understood from multiple 
theoretical perspectives. Specifically, the artist has been 
inspired by the antique Greek and Roman mosaic floor 
tiles called asàrotos òikos, or ‘unswept floor’. These pic-
tured food scraps and garbage. This could have been a 
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ler mat for de døde, som et tidlig eksempel på memento 
mori. Juryen mener ikke at verket setter døden i fokus, 
men derimot livet, for på samme måte som gulvmo-
saikkene, fremhever verket spor fra hverdagsliv og fest. 
Kunstneren trekker frem de små objektene, som drysser 
ned rundt menneskelig aktivitet og virke, objekter som 
samlet blir til hverdagens landskaper. Kunstneren har 
observert dette landskapet og lager utsnitt som vi kan 
bære med oss som brosjer.  

Brosjen er et objekt som fremkaller interessante histo-
riske konnotasjoner; enkle brosjer ble gjerne brukt av 
praktiske årsaker, som et klesfeste, i motsetning til de 
dekorative brosjene som ofte var et tegn på rikdom. Ved 
å bruke funnede objekter og motiver man forbinder med 
søppel, utfordres brosjens historiske konnotasjoner ved 
å legge til rette for at man kan pynte seg med «verdilø-
se» objekter. Dermed behandler installasjonen en evig 
tematikk om hva det er som har verdi. Verket gir oss 
mulighet til å verdsette det nære, minnene og sporene 
etter menneskelig virke. Juryen opplever dette som et 
grunnleggende positivt verk som fremhever hverdagens 
skjønnhet. I en tid preget av overforbruk, krig og mil-
jøkatastrofer er det viktig med kunst som jorder oss og 
som åpner øynene våre for detaljene. For det er ikke dje-
velen som skjuler seg i detaljene, det er livet. 

Juryen er stolt over å kunne tildele Camilla Luihn 
Kunsthåndverksprisen 2022 for verket Det som blir igjen 
(2022). 

Om prisvinneren
Camilla Luihn bor og arbeider i Oslo og fullførte sin MA 
fra KHIO i 1994. Hun har en omfattende karriere med 
separatutstillinger og en rekke gruppeutstillinger i Nor-
ge og internasjonalt, og verkene hennes er representert 
i de store offentlige samlingene i Norge. I 2014 initierte 
Luihn kunstnergruppen ARKIVET, og hun grunnla og er 
redaktør for Norsk metall- og smykkekunstnerregister 

visual image of abundance, or food for the dead as an early 
example of memento mori. The jury does not think the work 
focuses on death, but rather on life. The artist highlights 
minor objects that get spread about by human activity and 
work, clutter that collectively forms the landscape of our 
everyday lives. The artist has observed this landscape and 
captured fragments of life, that we can carry with us as 
brooches. 

The brooch is an object that evokes intriguing histori-
cal connotations; simple brooches served mundanely as 
fasteners of clothing, in contrast to decorative brooches 
which were often signs of wealth. By using found objects 
and motifs associated with rubbish, the brooch’s histori-
cal connotations are challenged by enabling the wearer 
to dress up with ‘worthless’ objects. Thus, the installation 
confronts the eternal theme of what is the essence of val-
ue. The work allows us to appreciate things close at hand, 
the casual mementoes and traces of human activity. The 
jury views this as a fundamentally positive work that high-
lights the beauty of daily life. In our era of overconsump-
tion, war and environmental disasters it is vital for art to 
bring us down to earth and open our eyes to detail. It is not 
the devil that hides in the details, it is life itself. 

The jury is proud to award Camilla Luihn with the Craft 
Prize 2022 for the work Det som blir igjen [That Which is 
Left Behind] (2022).

About the prize winner
Camilla Luihn lives and works in Oslo. She got her MA 
from the National Academy of the Arts – University of Oslo 
(KHIO) in 1994. Her extensive career includes national and 
international solo and group exhibitions, and her work is 
represented in the major public art collections of Norway. 
In 2014 Luihn started the artist group ARKIVET, and she 
has founded and is editor of The Norwegian Metal and 
Jewelry Artist Registry (NOMEKURE). She combines her 
studio at Kirkeristen in Oslo with the exhibition space Port-

Ingunn Milly Hansen, tekstil / textile
Ingen prisutdeling  /  No prize awarded
Frantzsen&Mjanger, glass 
Tulla Elieson, keramikk / ceramics
Irene Nordli, keramikk / ceramics
Sofie Nørsteng, keramikk / ceramics
Stian Korntved Ruud, tre / wood
Margrethe Loe Elde, tekstil / textile
Pia Antonsen Rognes, tekstil / textile
Torbjørn Kvasbø, keramikk / ceramics
Kari Dyrdal, tekstil / textile
Sidsel Hanum, keramikk / ceramics
Tanja Sæter, glass
Nanna Melland, metall / metal
Helene Kortner, keramikk / ceramics
Franz Schmidt, tekstil / textile
Ingen utstilling og prisutdeling  /  
No exhibition or prize awarded
Fanny Sophie Gjestland, metall / metal
Jørgen Moe, keramikk / ceramics

Alexander Grüner, tekstil / textile
Ingen utstilling og prisutdeling  /  
No exhibition or prize awarded
May Bente Aronsen, tekstil / textile
Elisabeth von Krogh, keramikk / ceramics
Trine Mauritz Eriksen, tekstil / textile
Eirik Gjedrem, keramikk / ceramics
Beth Wyller, keramikk / ceramics
Sigurd Bronger,metall / metal
Gro Jessen, tekstil / textile
Tovelise Røkke-Olsen, keramikk / ceramics
Åse Ljones, tekstil / textile
Ingen utstilling og prisutdeling  /  
No exhibition or prize awarded
Hanne Heuch, keramikk / ceramics
Liv Blåvarp, tre / wood
Leif Stangebye-Nielsen, metall / metal
Anna Sophie Rodin, tekstil / textile
Lillian Dahle, tre / wood

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004
2003

2002
2001

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

1990
1989
1988
1987
1986

Tidligere vinnere av Kunsthåndverkprisen / Previous winners of the Craft Prize

abel, which displays Norwegian and international artists, 
while also being Assistant Professor at KHIO in the field of 
metal and jewellery art since 2019.

(NOMEKURE). Luihn kombinerer sitt atelier i Kirke-
risten i Oslo med visningsrommet Portabel, som viser 
utstillinger med norske og internasjonale kunstnere, 
og har siden 2019 vært ansatt som høyskolelektor ved 
KHiO, fagområde metall og smykkekunst.
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Finn Erik Alsos´ minnepris

Finn Erik Alsos´ minnepris skal gå til kunstneren bak et 
verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapen-
de og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes 
eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Vinneren 
velges ut av NKs utstillingsjury og kunngjøres ved utstil-
lingsåpningen. I 2022 er prisen på kr 150 000.

✺

Vinneren av årets minnepris har en særegen stemme i 
fagfeltet vårt. Med utgangspunkt i noen grunnleggende 
grep har kunstneren laget sin egen, nyskapende sjanger. 
Uttrykket følger en gjenkjennelig progresjon, og samti-
dig tar hvert prosjekt sjumilssteg gjennom serier av ab-
strakte keramiske objekter. 

Kunstneren bruker leira på en måte som flytter grenser, 
både i konstruksjon og ved fyring. Hva skjer med ma-
terialets bæreevne når det utsettes for press? Prosessen 
blir stoppet rett ved tålegrensa, før leira kollapser. Det 
forskes i kontrollerte tilfeldigheter. Verkene er ofte ikke 
store av størrelse, men uttrykksmessig tar de plass. De 
er arkitektoniske og monumentale. 

De to verkene vi får møte i Årsutstillingen 2022 fram-
står mer robuste enn tidligere. Samtidig beholder de en 
spontanitet og mykhet som kommer fram gjennom det 
naturlige siget i leira som er fanget rett før den faller 
over. De representerer en sterk forskning i materialets 
evne til å bære en overflate, og hvordan leire og glasur 
beveger seg sammen. Her får vi oppleve råheten i leiras 
stofflighet og i overgangen mellom materialer.   

Verkene er satt opp som komposisjoner, som et samspill 
mellom individuelle former som sammen holder en 
romlig samtale. Formene blir som billedlige skrifttegn 
med en egen formal grammatikk. Rekkefølge, avstand, 
forskyvning og dybde tilfører rytme og følger en egen 

Finn Erik Alsos’ Commemorative Prize

Finn Erik Alsos’s Commemorative Prize goes to the artist 
behind a work in the Annual Exhibition that exemplifies a 
particularly innovative work and one that demonstrates 
a strong development in the quality of the participant’s 
oeuvre and/or in the craft field at large. The winner is cho-
sen by NK’s exhibition jury and will be announced at the 
exhibition opening. In 2022 the price amounts to NOK 
150,000.

✺

The winner of this year’s commemorative prize com-
mands a distinctive voice in our field. With a set of basic 
approaches as a starting point, the artist has created her 
own innovative genre. The expression follows a recogniz-
able progression while each project takes great strides 
through series of abstract ceramic objects.   

The artist uses clay in a way that breaches boundaries, 
both in construction and in firing. What happens to the 
load-bearing capacity of the material when subjected to 
stress? The process is halted right at its tolerance limit 
before the clay could collapse. It is an exploration along 
the thin edge of controlled hazards. The works tend not to 
be expansive in size, but expressively they take up space. 
They are architectural and monumental. 

The two works we are treated to in the Annual Exhibition 
2022 appear more robust than their predecessors. Still, 
they retain a spontaneity and softness emanating from the 
natural sagging of the clay, captured right before it topples. 
They culminate from exhaustive research in the material’s 
ability to retain a surface and the ways that clay and glaze 
move together. We experience here the roughness in the 
materiality of the clay and in the transition between materi-
als.  

The works are arranged as compositions, as a medley 
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syntaks. Kantene, glasuren, fargene og mattheten støtter 
den formale komposisjonen og gir formene forskjellige 
funksjoner i setningen. 

Gjennom hele kunstnerskapet, med serier av stabler, 
konstruksjoner og flak, skaper vinneren av Finn Erik 
Alsos’ minnepris 2022 en semantikk som er med på å 
dra fagfeltet framover. Juryen er stolt over å kunne til-
dele prisen til Astrid Sleire for verkene Flak – Grønt og 
Flak – Rosa og rødt.

Om prisvinneren
Astrid Sleire har hovedfag i keramikk fra Statens Høg-
skole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i 1988 og 
har deltatt med arbeider på inviterte og juryerte utstil-
linger både nasjonalt og internasjonalt. Hun jobber med 
abstrakte skulpturer i leire som skal kunne gi assosia-
sjoner til et fundamentalt og konkret landskap. Arbei-
dene kan sees på som fragmenter som refererer til om-
givelser i forandring, til det som forblir uferdig, men 
stadig er under utvikling. Arbeidene er innkjøpt av in-
stitusjoner og museer, og hun har utført flere offentlige 
utsmykkingsoppdrag. Til daglig arbeider hun i sitt ateli-
er på Kunstnerverksteder cs55 og som førsteamanuensis 
på fordypningsområdet keramikk og leire, Kunstakade-
miet – Institutt for samtidskunst, KMD, UiB.

among forms engaged in a spatial conversation. The 
forms become pictorial characters with their own formal 
grammar. Their order, distance, displacement and depth 
contribute to rhythm and adhere to their special syntax. 
The edges, glaze, colours and matteness brace the formal 
composition and give the forms distinct functions in the 
sentence. 

Throughout her oeuvre, with series of stacks, construc-
tions and sheets, the winner of Finn Erik Alsos Commemo-
rative Prize 2022 creates semantics that carry the field for-
ward.  The jury is proud to award the prize to Astrid Sleire 
for the works Flak – Grønt and Flak – Rosa og rødt. 

About the prize winner
Astrid Sleire has a master's degree in ceramics from the 
National College of Art and Design in Bergen in 1988 and 
has since exhibited extensively both nationally and inter-
nationally. She works with abstract sculptures in clay that 
might evoke associations to a fundamental and concrete 
landscape. The works can be viewed as fragments that re-
fer to a changing environment, to what remains unfinished 
but is constantly evolving. Her work has been purchased by 
museums and other institutions, and she has had several 
artistic commissions. She has her own practice in a studio 
at Kunstnerverksteder cs55 and is associate professor in 
the specialization of ceramics and clay at the Academy of 
Fine Arts – Department of Contemporary Art, KMD, UiB.

NKs debutantpris

NKs debutantpris skal gå til en kunstner som ikke tidli-
gere har deltatt i Årsutstillingen, for det debutantverket 
i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn 
til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. 

Vinneren velges ut av NKs utstillingsjury og kunngjøres 
ved utstillingsåpningen. Prisen er på kr 50 000.

✺

Årets debutantverk har en sterk fysisk tilstedeværelse. 
Den umiddelbare opplevelsen er emosjonell og nærmest 
litt urovekkende der det svever foran oss og gjør omgi-
velsene atmosfæriske og underlige. 

Opplevelsen er tvetydig, for verket framstår både som 
hardt og definert og som lett og bevegelig på samme tid. 
Det holder seg i et balansepunkt mellom det massive og 
det flyktige – mye på grunn av at det ikke er åpenbart 
hvilket materiale vi har med å gjøre. Verket trigger nys-
gjerrigheten og inviterer til undring.

Ved nærmere undersøkelse kommer det fram at denne 
romlige skulpturen består av tegning på papir. Arket er 
fullstendig dekket av grafittstift og gir inntrykk av at det 
er laget av metall. Det er kunstnerens iherdige omgang 
med strekene som har fått materialet til å endre karak-
ter – ikke bare i utseende, men også i tekstur og i måten 
materialet beveger seg på. 

Dette verket utfordrer kunsthåndverksbegrepet, og jury-
en finner det interessant med hensyn til hva materialba-
sert kunst kan være. Det som kunne bli en tegning, har 
blitt en tredimensjonal form. Og formen er et direkte re-
sultat av kunstnerens måte å utforske, utfordre og bear-
beide materialet på. Verket har tatt steget fra det abstra-
herte (en strek) til et konkret og nærmest påtrengende 
fysisk nærvær. Å gjøre det grafiske tredimensjonalt er 

NK’s Debutant Prize

NK’s Debutant Prize goes to an artist who has not previ-
ously participated in the Annual Exhibition, for the debu-
tant work in the exhibition which the jury believes is the 
most accomplished when it comes to artistic quality and 
current actuality. 

The winner is chosen by NK’s exhibition jury and will be an-
nounced at the exhibition opening. The prize amounts to 
NOK 50,000.

✺

This year’s debutant work has a strong physical presence. 
The immediate experience is emotional and almost some-
what disturbing as it floats before us, changing the envi-
rons into something atmospheric and unusual. 

This experience is ambiguous because the work appears 
hard and defined yet simultaneously light and moveable. 
It balances on the edge between something massive and 
ephemeral – largely because we can’t yet say for certain 
what material we are dealing with. The work sparks curios-
ity and invites wonder.  

Upon closer examination we find that this spatial sculpture 
consists of drawing on paper. The sheet is fully covered 
with graphite strokes giving the impression that the work is 
made of metal. The artist’s persistent handling of the lines 
has transformed the character of the material.  This con-
version is not only in appearance but also in texture and 
the way in which the material moves. 

This work probes the concept of craftsmanship, and the 
jury finds it intriguing with regard to what material-based 
art can be. What might have been a drawing has become a 
three-dimensional form. This form is a direct result of the 
artist’s way of exploring, challenging and processing the 
material. The work has morphed from the abstract (a line) 

 
Tidligere vinnere av Finn Erik Alsos’ minnepris / Previous winners of Finn Erik Alsos’ Commemorative Prize

2021 Heidi Bjørgan, keramikk / ceramics
2020 Sofia Karyofilis, metall / metal
2019 Vidar Koksvik, glass
2018 Sidsel Hanum, keramikk / ceramics
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en relevant vending i en tid da mye går den andre veien, 
mot det virtuelle. 

Juryen verdsetter verkets originale, overraskende og 
håndverksmessige kvalitet, og tildeler årets debutant-
pris til Masoud Alireza for verket Untitled. 

Om prisvinneren
Masoud Alireza er en uavhengig kunstner, aktivist og 
forfatter med base i Bergen. Han ble født i Teheran, 
Iran, i 1985 og gikk ut med MFA fra KMD, UiB, i 2018. 
Han anser den iboende funksjonen og grensene i mate-
rialet, slik som i grafitt og papir, som utgangspunktet 
for form. Gjennom sitt arbeid utfordrer han grensen 
mellom tredimensjonalt rom og todimensjonal persep-
sjon, med ønske om å fremkalle en førspråklig estetisk 
opplevelse og transformere verket til en arena for møter 
med naturkrefter. Han stilte nylig ut ved Nye_bokboden 
og Hordaland Kunstsenter i Bergen, og har tidligere un-
dervist ved Elmo Farhang-universitetet og stilt ut i Te-
heran og i Berlin.

into a concrete and nearly obtrusive physical presence. 
Adding a third dimension to a graphic work is a relevant 
divergence at a time when so much is going the other way, 
towards the virtual. 

The jury appreciates the work’s original, surprising and 
well-crafted quality, awarding this year’s Debutant Prize to 
Masoud Alireza for the work Untitled. 

About the prize winner
Masoud Alireza is an independent artist, activist and writer 
based in Bergen. He was born in Tehran, Iran, in 1985 and 
achieved his MFA from KMD, UiB, in 2018. Seeing the func-
tion and limit of materials, such as graphite and paper, as 
the starting point for shape and form, his work challenges 
the boundary between three-dimensional space and two-
dimensional perception, aiming to initiate a pre-language 
aesthetic experience and transforming the artwork into an 
arena for the confrontation of natural forces. He recently 
exhibited at Nye_bokboden and Hordaland Kunstsenter in 
Bergen, and has previously taught at the University of Elmo 
Farhang and exhibited in Tehran and Berlin.

Tidligere vinnere av NKs debutantpris /  Previous winners of NK’s Debutant Prize

2021 Monika Mørck, tekstil / textile
2020 Linda Morell, keramikk / ceramics
2019 Veslemøy Lilleengen, annet / other
2018 Helle Høeg Voldstad, keramikk / ceramics
2017 Ahmed Umar, tre og lær / wood and leather
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Anne Beate Tempelhaug

Anne Helen Robberstad ✺ 

Anne Line Sund

Anni Onsager ✺

Astrid Sleire

Bente Bøyesen ✺

Bente Sætrang

Bente Valentinsen Dankertsen ✺

Camilla Luihn

Cato Løland

Christin Løkke ✺

Daniela Bergschneider

Erik Gjedrem

Elin Hedberg

Eva Schjølberg

Gerd Wevling Matre

Gunnar Thorsen

Guri Sandvik

Ida Siebke

Ingrid Aarvik Berge

Irene Nordli

Jim Darbu

Karen Klim

Kari Håkonsen

Kari Mølstad

Kari Aasen

✺ debutant i Årsutstillingen

Alle priser er oppgitt i NOK. Ved spørsmål om salg, 
kontakt Format: 
oslo@format.no / (+47) 22 41 45 40

✺ debutant at the Annual Exhibition

All prices are listed in NOK. For questions about sales, 
contact Format: 
oslo@format.no / (+47) 22 41 45 40

Kristen Keegan ✺

Kristin Sæterdal

Kristina D. Aas 

Lene Tori Obel Bugge

Line Anda Dalmar ✺ 

Line Solberg Dolmen 

Lisa Rytterlund ✺

Lydia SooJin Park ✺

Magnhild Rølvåg

Maia Birkeland

Margrethe Loe Elde

Masoud Alireza ✺

Nina Malterud 

Nina Andrea Standerholen ✺

Paulina Pöllänen 

Renate Desiree Dahl ✺

Sidsel Hanum

Sidsel Palmstrøm

Signe Halle

Siri Berqvam

Sofia Karyofilis

Tonje Høydahl Sørli

Trond Johan Skog

Trude Westby Nordmark

Wisam Al-Samad ✺

Åse Ljones
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Modellert steingods, porselen og glasurer

Det ble avgjørende for meg å lage et arbeid som jeg kun-
ne holde fast i igjennom den vanskelige tida. Cellegif-
ten, med sin utrolig vakre rødfarge, medfører så vonde 
bivirkninger og er så livsviktig. I dette arbeidet har jeg 
brukt opp restene av de røde og rosa keramiske far-
gestoffene som ikke lenger selges og som jeg har spart 
på i mer enn 20 år. Det handler om kjærlighet til mine 
elskede. 

Modelled stoneware, porcelain and glazes

Creating work that I could cling to during the difficult time 
became crucial for me. The chemo pharmaceuticals, the 
liquid with the amazingly beautiful red hue, triggers awful 
side-effects but is so necessary for survival. In this work 
I’ve used up the last of what I had of the red and pink colour 
agents for ceramics, which are no longer in the market. I 
have saved them for over 20 years. This is about love for 
my dearest. 

Ann Beate Tempelhaug Mine elskede

2022 
112 x 184 x 15 cm 
ca. 100 kg 
195 000,- 

Foto: Inger Marie Grini
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Dekkhår, håndspunnet bunnull, villsaugarn, kljåstein 
(vev-vekter) og einerstav (brakastaur)

Vi har lange tradisjoner for å ta vare på og bruke ull, 
men den svarte ulla og ull fra de gamle sauerasene våre 
er grovere, pigmentert, og gir i dag lite eller ingen av-
kastning, uavhengig av at ulla kan være av fantastisk 
kvalitet. Fellen er en vardarfell som representerer sau-
enes liv i heia. Bearbeiding av ulla for hånd gir respekt 
for forfedrenes arbeid og rom for refleksjon over for-
brukersamfunnet vi lever i.

Anne Helen Robberstad ✺

Guard hair, hand-spun underhair, wild sheep yarn, loom 
weights and juniper staves 

We have long traditions in caring for and utilizing wool, but 
the black wool and the wool of our ancient races of sheep 
are coarser and pigmented and today give little or no in-
come, regardless of the wool being of fabulous quality. 
Fellen is a vardar skin that represents the life of the sheep 
on the moor. Processing the wool by hand promotes re-
spect to the work of the ancestors and room for reflection 
on the consumer society in which we live.

Den svarte ulla - Fellen

2022
ca. 220 x 180 x 666 cm
ca. 30 kg 
130 000,- 
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Bygget, pressformet og modellert leire med Terra Sigil-
lata og (2) Sinterengobe med stains og kobberkarbonat 
eller (3, 4) krympe-/kravleglasur bestaende av nefelinsy-
enitt og magnesiumkarbonat 

Materialene jeg bruker kommer fra grunnen. Under dek-
ket i skogen, byen eller dalen — fra denne bakken som 
vi har felles. Objektene er direkte kopier av en tilfeldig 
stein, funnet rett utenfor verkstedet hjemme. Hvor ut-
viklet er vår bevissthet om tilfeldigheter og privilegier, 
eller om form og materialitet sett i lys av samfunn, sir-
kulær økonomi og ivaretagelse av jord og liv? 

Built, press-moulded and sculpted clay with Terra Sigillata 
and (2) Sinter Engobe with stains and copper carbonate or 
(3, 4) crawling glaze from nepheline syenite and magne-
sium carbonate

The materials I use come from the ground. Under the cov-
er of forest, city or valley — from this ground that we share. 
The objects are true copies of a random stone, found right 
outside my home workshop. How developed is our con-
sciousness about coincidences and privileges, or about 
form and materiality viewed in light of society, a circular 
economy and care for the Earth and life? 

Anne Line Sund Our Common Ground1

Untitled2

Element3

Terra Incognita4

2022 
44 x 12 x 21 cm
4 kg 
12 000,- 

2022 
45 x 12 x 24 cm
5 kg 
13 000,- 

2022 
44 x 12 x 20 cm
4,5 kg 
13 000,- 

2021 
44 x 85 x 20 cm
7,5 kg 
16 000,- 
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Blandet materiale

Tittelen er avledet av ordet tweed som betegner et grovt 
og rustikt ullstoff bygget opp av tråder i ulike farger. 
Skulpturene, som er som hoder eller grove, feilformede 
klumper, er ment å ha interessante og tilfeldige konturer 
og farger som gir nye inntrykk fra ulike vinkler.

Anni Onsager ✺

Mixed media

The title is derived from the word tweed, which denotes a 
coarse and rustic wool fabric made up of threads of vari-
ous colors. The sculptures, which are like heads or rough, 
misshapen lumps, are meant to have intriguing and ran-
dom contours and colours which give new impressions 
from different angles.

Tweed I
Tweed II

2022
39 x 25 x 37 cm 
7,5 kg
30 000,- 

2022
43 x 28 x 30 cm
9,1 kg 
30 000,- 
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Modellert leire, glasur og underglasur

Flakene er modellert over en og samme mal. De bøyes 
gradvis, noen så mye at de får en overvekt og blir liggen-
de med en slagside. Fargene bygges opp lagvis sammen 
med strukturer i den mørke, grove leiren. Vridde og bøy-
de flak kobles sammen i grupper, og det oppstår en in-
teraksjon imellom dem.

Modelled clay, glaze and underglaze

The sheets are modelled over a single template. They bend 
gradually, some so much so that they gain an overweight 
and are left on a slant. The colours are layered gradually to-
gether with structures in the dark, coarse clay. Twisted and 
bent sheets are connected in groups so that an interaction 
occurs between them.

Astrid Sleire Flak - Grønt
Flak - Rosa og rødt

2022 
38 x 60 x 175 cm
5,5 kg 
35 000,- 

2022 
35 x 60 x 175 cm
6 kg 
35 000,- 

Foto: Øystein Klakegg
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Leire, brent reduserende i gassovn

Jeg ville ha noe som var tungt, noe som skulle stå på 
bakken, noe stødig. Leira ble kjøpt i 10-kilosposer. Jeg 
løftet dem opp og slapp dem ned fra hoftehøyde om og 
om igjen. Så brukte jeg kniv og spikket fasetter, formet 
minimalt. Sentrert i midten gjorde jeg utgravninger, 
tenkte at hulrommet kan romme noe. Det uthulte plas-
serte jeg i den ene tungtingen. 

Bente Bøyesen ✺

Clay, reduction fired in a gas kiln

I wanted something heavy, something to be placed on the 
floor, something sturdy. The clay was bought in 10 kg bags. 
I lifted them to hip height and dropped them, repeatedly. 
Then I took a knife and carved facets, minimally shaped. 
I dug out a cavity, centred in the middle, thinking the hole 
could be used for something. I placed the removed clay in 
one of the heavythings.

tungting

2022
38 x 13 x 13 cm
ca. 8 kg/stk
45 000,- 
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Silketrykk og indigosolfarger på sammensydd bomulls-
sateng og damask

Komposisjonen er satt sammen av tre hoveddeler, mo-
difisert og brutt opp av enkle inngrep og sydd sammen 
slik at det presise forstyrres av tråklesting og synlige 
sårkanter. En resiprok handling.

Silkscreen print and indigosol dyes on stitched cotton 
satin and damask

The composition consists of three main parts, modified 
and split up using simple interventions and sewn together 
with basting and visible wound edges. A reciprocal action.

Bente Sætrang Resiprok

2020 
300 x 253 cm
4-5 kg 
110 000,- 
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Fett og bark-garvet hjorteskinn

I 2021 ble det skutt over 50 000 hjort i Norge, og svært 
få av skinnene har blitt tatt vare på. Disse skinnene har 
blitt skrapt rene, og hårene er fjernet. Jeg fett-garver 
skinnene; en behandling som har røtter i middelalderen. 
Noen er i tillegggarvet med bark fra rogn, gran, selje, 
bjørk og skarntyde, som gir ulike farger. Tiden det tar er 
en viktig del av arbeidet.

Bente Valentinsen Dankertsen ✺

Fat and bark tanned deerskin

In 2021 over 50 000 red deer were shot in Norway, and very 
few of the deerskins were put to use. Here the hides have 
been scraped clean and the fur removed. I tan the skin with 
fat, a method going back to medieval times. Some are also 
tanned with bark form rowan, spruce, goat willow, birch 
and hemlock, which yield different colours. The time that 
it takes is intrinsic to the work.

Differences

2022
140 x 170 cm
5 kg
16 000,- 

Foto: Inger Marie Grini
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Emaljert kobber, oksidert sølv og funnede objekter

Samler du også på alt? Inspirasjonen er hentet fra an-
tikke greske og romerske gulvmosaikker som avbildet 
matrester og søppel. Disse ble kalt ufeid gulv (asàrotos 
òikos) og kan ha vært et visuelt bevis på overflod. Eller 
kanskje var det mat for de døde, som et tidlig eksempel 
på memento mori. Matrester, stemninger, regninger, tap-
te vennskap og uferdige prosjekter tegner opp et narra-
tiv som er like poetisk og personlig som det er politisk.

Enameled copper, oxidized silver and found objects

Do you collect everything, too?  The inspiration is taken 
from ancient Greek and Roman floor mosaics depicting 
food debris and rubbish. These were called unswept floors 
(asàrotos òikos) and may have been a visual testimony to 
abundance. Or maybe it was food for the dead, as an early 
example of memento mori. Food debris, moods, bills, lost 
friendships and unfinished projects draw up a narrative 
that is as poetic and personal as it is political.

Camilla Luihn Det som blir igjen

2022
Variabel størrelse og vekt
Pris etter avtale
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Klippet og smeltet syntetisk tekstil med metallstang

Verket er montert i ein boge slik at det danner seg eit 
potensielt rom for eit menneske å skjule seg bak. Det er 
satt sammen av biter av syntetiske tekstil som er delvis 
smeltet sammen ved hjelp av høg temperatur. Denne de-
konstruksjonen og nedbrytende handlingen er på sam-
me tid det som bygger opp formen og verket i sin helhet. 

Cato Løland

Clipped and melted synthetic textile with a metal rod

The work hangs from half a hoop providing potential room 
for a person to hide behind it. It is composed of pieces of 
synthetic textile that are partially fused together with high 
heat. Simultaneously, this deconstruction and degrading 
action is what builds up the shape and work as a whole.

Mjuke frontar III

2021
101 x 22 x 45 cm
ca. 1 kg
30 000,-
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Leire

Små hendelser kan sammen fortelle om en sjøsamisk 
kultur som nesten er helt borte. Som jente, plukket min 
bestemor tyttebær en hel høst for å få råd til å kjøpe sine 
første sko. Dette var i Kvænangen på slutten av 1920-tal-
let. Hun hadde kommager som fottøy da hun gikk to mil 
hver vei til skomakeren for å få målt foten. Denne turen 
tok hun tre ganger før skoene var ferdige, betalt med 
tytte bær.

Clay

Minor events can accumulate to reveal a Sea Sami culture 
that has almost completely vanished. As a girl, my grand-
mother picked lingonberries an entire autumn to pay for 
her first shoes. This was in Kvænangen in the late 1920s. 
She wore kommager, reindeer moccasins, when walking 
20 km each way to the shoemaker to have her feet meas-
ured. She made this walk three times before the shoes 
were done, paying for them with lingonberries.

Christin Løkke ✺ Bærkraft II

2021
28 x 13,5 x 6 cm
ca. 1 kg
20 000,-
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Farget og knyttet nylonstoff med handstøpt porselen 

Med et sett tynne, håndformede porselenselementer, 
fanget mellom mykt og fleksibelt nylon, utforsker jeg 
forholdet mellom tekstil og keramikk. Porselenet ska-
per en tilstedeværelse som minner om bein og ledd, 
mens tekstilene former skulpturens hud. Som et prehis-
torisk vesen, ser det ut til å ikke ha indre organer, ikke 
noe kjøtt, bare skinn og bein, skinn og stein.

Daniela Bergschneider

Dyed and tied nylon fabric with hand-moulded porcelain

With a set of thin hand-shaped porcelain elements, 
trapped between a soft and flexible nylon fabric, I explore 
the relationship between textile and ceramics. While the 
porcelain resembles the presence of bone and joints, the 
textile creates the skin of the sculpture. Like a prehistoric 
creature it seems to have no internal organs, no flesh, only 
skin and bone, skin and stone. 

Meander IX

2020
50 x 50 x 30 cm
ca. 5 kg
25 000,-
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Modellert steingods med glasur

Tittelen favner kontrasten mellom det konkrete hav og 
det abstrakte rom. Å dykke under overflaten, opplevel-
sen av den umiddelbare transformasjonen av omgivelser 
og indre tilstand. Følelsen av vektløshet, en bevegelse 
som hos et havdyr eller en bølge.

Sculpted stoneware with glaze 

The title embraces the contrast between the tangible sea 
and abstract space. To dive below the surface, the experi-
ence of the immediate transformation of one’s surround-
ings and one's inner state. The feeling of weightlessness, a 
movement like that of a marine creature or a wave.

Eirik Gjedrem Havrom

2021 
119 x 125 x 52 cm
250 kg 
220 000,- 
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Korpus (driving) i sølv, og bearbeidet tre  

Jeg finner pinner overalt, de blir med hjem, blir glemt 
og funnet igjen. Objekter i sølv som ble gjemt i en skuff 
for flere år siden får nytt liv. Hva skjer når naturen tar 
over? Det er som om metallet gir etter for noe som vok-
ser og vil videre. Eller at treet på sin vei strammer til, 
dytter på og bruker sølvet for å vokse oppover.

Elin Hedberg

Hammered silver and worked wood

I find sticks everywhere, they are brought home, forgot-
ten, and rediscovered. Silver objects that were hidden in a 
drawer several years ago are given new life. What happens 
when nature takes over? It’s as if the metal is succumbing 
to something that grows and wants to move on. Or that the 
tree in its path squeezes, pushes on and uses the silver to 
spur its upward growth.

Sammensatt

2022
H 13,5–18 cm 
0,9 kg
105 000,- 
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Shiborifarget, brettet og foldet silke

Her er lange remser av silke påført farge, før teksti-
let brettes og foldes. Formen oppstår i møtet mellom 
hendenes arbeid, rommet og lyset. Jeg oppsøker steder 
som skjerper oppmerksomheten. Oppdagelser skaper 
en indre bevegelse og en fornemmelse av innhold og 
form. Erfaring er et nødvendig materiale.

Shibori dyed, folded silk

Here, colour is applied to long strips of silk, before the 
textile is folded. The shape occurs in the convergence 
between the work of the hands, the space and the light. I 
seek out places that sharpen attention. Discoveries create 
an inner movement and a perception of content and form. 
Experience is a crucial material.

Eva Schjølberg Begjær

2022 
400 x 15 x 15 cm
2,5 kg 
120 000,- 
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Treobjekter bearbeidet med kniv og hoggjern

Hul er en samling av treskåler eller skulpturer hvor 
inspirasjonen er hentet fra en gammel bok om samisk 
håndverk. På et svart-hvitt bilde i boka så jeg et trau la-
get av en trestamme i vinkel. I 2014 fikk jeg vite at jeg 
har samiske forfedre. Arbeidet med Hul er en måte å 
nærme meg min nye identitet på. Emnene er funnet over 
tid og har etter hvert kommet fjernere fra opprinnelsen.

Gerd Wevling Matre

Wooden objects carved with a knife and chisel

Hul is a collection of wooden bowls or sculptures where 
inspiration is drawn from an old book about Sami crafts-
manship. In a black-and-white photo in the book, I saw a 
trough made from an angeled tree trunk. In 2014, I learned 
that I have Sami ancestors. Working with Hul is a means 
toward approaching my new identity. The prospective raw 
materials have been collected over time and have gradu-
ally taken on distance from their origin.

Hul

2022
Variabel størrelse 
3 kg
100 000,- 
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Keramiske plater utført i steingods

Et grunnleggende repertoar av geometriske former er 
mitt interessefelt, som jeg hele tiden kommer tilbake til 
og arbeider ut ifra. Jeg er opptatt av det arkitektoniske 
og eksakte ved formgiving, av å fremheve de tilsynela-
tende enkle formene ved hjelp av glasurer og materialer, 
og understøtte eller kontrastere størrelser og tyngder 
med farger og strukturer.

Ceramic slabs made from stoneware

My field of interest is a basic repertoire of geometric 
shapes, from which I constantly return and work. I am 
concerned with the architectural and precise aspects of 
design, of highlighting the seemingly simple forms using 
glazes and materials and supporting or contrasting sizes 
and masses with colours and structures.

Gunnar Thorsen Same but different

2021 
42 x 192 x 4 cm
ca. 20 kg 
95 000,- 
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Ulike typer steingodsleire lagt i pressform

Funn fra Osebergskipet viser trau brukt i husholdningen 
med ulike formål og i ulike størrelser. De var i hoved-
sak uthulet i tre. Mine keramiske trau ligger tett opptil 
trauets opprinnelige form, som en  forenkling av den 
arketypiske formen. Jeg har kjevlet leire  og lagt den 
i pressform på ulike måter, som har gitt utsiden ulike 
strukturer. Inni er de preget av håndens avtrykk.

Guri Sandvik

Diverse types of stoneware clay formed in a press mould 

Finds from the Oseberg burial ship included troughs of 
various sizes for multiple household purposes. They were 
essentially hollowed out sections of trees. My ceramic 
troughs resemble the original shape of the trough, as a 
simplification of the archetypical form. I have rolled clay 
and shaped it in various ways in a press form, which cre-
ated a variety of structures on the outside surface. Hand-
prints are discernable on the inside.

Trau, det er det det er

2022
B 20–45 cm 
11 kg
25 000,- 

Foto: Inger Marie Grini
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Blåst, skulpturert og slipt glass

Verkene er manifestasjoner av et sammensatt mon-
ster med ulike personligheter. En altoppslukende til-
stand mange av oss lever med fra tid til annen: Angst. 
En fysiologisk og psykologisk tilstand kjennetegnet av 
kroppslige, kognitive og atferdsmessige komponenter, 
som kan innebære følelser av frykt, bekymring, uro og 
panikk.  

Blown, sculpted and sanded glass

The works are manifestations of a complex monster with 
multiple personalities. An immersive condition many of 
us live with from time to time: Anxiety. A physiological and 
psychological state characterized by bodily, cognitive and 
behavioural components, which can involve feelings of 
fear, worry, turmoil and panic.

Ida Siebke Vrengt
Skrik

Undertrykk
Knyt

2019 
26 x 20 x 21 cm
2,72 kg 
16 000,- 

2019 
27 x 20 x 23,5 cm
2,54 kg 
18 000,- 

2019 
29,5 x 20 x 22 cm
2,54 kg 
18 000,- 

2019 
25 x 20 x 21 cm
1,78 kg 
14 000,- 

Foto: Observatoriet
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Tekstilintarsia, håndsydd i håndfarget ullfilt

Min interesse for økologi og biologisk mangfold har økt 
i takt med kunnskapen jeg har tilegnet meg ved å drive 
et gårdsbruk. Den latinske tittelen henviser til hvordan 
mennesker lager systemer i naturen, blant annet ved å 
navngi og kategorisere. Våre systemer er ikke kompa-
tible med naturens egne, våre systemer overstyrer natu-
rens. Hva vil det si å være «vill»og hva betyr «naturlig»?

Ingrid Aarvik Berge

Textile intarsia, hand-sewn from hand-made wool felt 

My interest in ecology and biodiversity has increased along 
with the knowledge I have acquired by running a farm. The 
Latin title refers to how humans create systems in nature, 
for instance by naming and categorizing. Our systems are 
not compatible with nature’s own, our systems override 
nature’s. What does it mean to be "wild", and what does 
"natural" mean?

Gallus Gallus Domesticus

2021
125 x 75 x 0,5 cm 
ca. 1 kg
49 000,- 

Foto: Inger Marie Grini
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Håndbygget keramikk

Arbeidet har referanser til kroppen – slik krukken ofte 
har. Beholderen er satt sammen og bygget opp av ulike 
fragmenter som representerer spor, rester og minner. 
Kraften og bevegelsen jeg legger inn i arbeidene, skal 
være der og oppleves også etter brenningen, etter at den 
levende myke leiren har blitt til hard keramikk.

Hand built ceramics

The work has references to the body – as the jar often has. 
The container is assembled and made up of various frag-
ments representing traces, remains and memories. The 
force and movement I put into the work should remain to 
be experienced even after the firing, after the living soft 
clay has turned into hard ceramics.

Irene Nordli Beholder nr. 23 (grønnblåhvit)

2020 
110 x 65 x 55 cm
30 kg 
78 000,- 
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Steingodsleire og akryl

This is the End handler om bevissthet rundt sin egen dø-
delighet. Spørsmålet er om det er bedre å vite, eller ikke 
å vite?

Jim Darbu

Stoneware clay and acrylics 

This is the End is about awareness about one’s own mortal-
ity. The question is: Is it better to know or not to know?

This is the End

2021
40 x 25 x 25 cm 
ca. 5 kg
30 000,- 
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Blåst, formet, slipt og polert glass med base av massivt 
pleksiglass

Verket er fritt formet i varmt krystallglass. Det har der-
etter blitt slipt i presise flater og linjer. Slik brytes lys og 
farge på en måte som skaper samspill og kontrast mel-
lom indre og ytre form.

Blown, shaped, carved and polished glass with a plexi-
glass base

The work is freely shaped from hot crystal glass. It has then 
been cut into precise surfaces and lines. Thus, the light 
and colour refract in a way that creates interaction and 
contrast between the inner and outer forms.

Karen Klim Frossent minne
Dvale

2020 
20 x 40 x 17 cm
5 kg 
19 000,- 

2020 
21 x 40 x 17 cm
5 kg 
19 000,- 
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Funnet og bearbeidet objekt i tre med blåst og ovns-
støpt, slipt og polert glass

Kor mykje av oss er forankra med bardunar i botnen av 
barndommens dal? Far, mor, besteforeldre – no er dei 
borte, men med kvar sine gjenstandar etter seg. Minna 
bur overalt, i den gamle omnen i den forfalne koia far 
sette opp, den som var kvilebrakke for tømmerhogga-
rane, i farfars gamle salmakarkiste, i mødrenes klok-
kestrengar og i dei gamle sylteglasa. Og i bakgrunnen 
tikkar og går den gamle klokka.

Av Ruth Lillegraven, etter intervju med Kari Håkonsen

Kari Håkonsen

Found and re-worked wooden object with blown and kiln 
cast, sanded and polished glass 

How much of us is held in place by stays anchored in the 
depths of the valley of childhood? Father, mother, grand-
parents – they are all gone now, leaving behind their re-
spective artefacts. Memories reside everywhere, in the old 
stove in the dilapidated cabin father built, the one where 
the loggers sought shelter during their breaks, in grand-
father’s old upholsterer’s chest, in mother’s embroidered 
wall-hangings, and in the old canning jars. And in the back-
ground the ticking of the old clock continues. 

By Ruth Lillegraven, from an interview with Kari Håkonsen

UR

2022
22 x 12 x 58 cm 
3 kg
40 000,- 
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Blåst, slipt og børstepolert glass

Ly er som en beholder av et trygt rom. Jeg tenker på ver-
ket som en kapsel eller et skall, et skjell eller en kokong 
som beskytter noe. Curve l og Curve II tilhører en serie 
på tre der jeg utforsker den konkave formen. Forme-
ne er stille, men den slipte overflaten skaper et spill av 
lys og skygge som gir bevegelse. Ønsket er at man kan 
drømme seg bort i dem.

Blown, ground and brush-polished glass

Ly is like a container of a safe space. I think of this work 
as a capsule or a husk, a shell or a cocoon that protects 
something. Curve l and Curve II are part of a series of three 
in which I explore the concave shape. The shape is silent, 
but the polished surface creates an interplay of light and 
shade. My wish is that one can get lost to dreams within 
them.

Kari Mølstad Curve I Curve II
Ly

2022 
20 x 21 x 35 cm
ca. 2,5 kg 
26 000,- 

2021 
39 x 14 x 33 cm
ca. 3 kg 
30 000,- 

2021 
38 x 20 x 30 cm
ca. 4 kg 
30 000,- 
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Steingodsleire, porselen og glasur

Troféserien består av modellerte objekter i et organisk 
formspråk, laget som ulike deler før de deretter har 
blitt satt sammen til et objekt. Strukturen i overflaten er 
sprukken og rå og viser spor av tid og den fysiske pro-
sessen. Objektene skaper assosiasjoner til erindring, 
minner og suvenirer, som en slags katalogisering av det 
forgjengelige og arkivering av det dødelige.

Kari Aasen

Stoneware clay, porcelain, and glaze

The trophy series is comprised of objects sculpted in an 
organic idiom. The works consist of separate parts as-
sembled into an object. The structures of the surface are 
cracked and raw, showing traces of time and the physical 
process. The expression creates associations to reminis-
cence, memories and souvenirs, as a way of cataloguing 
the transitory and archiving the mortal.

Minne om våren
Trofé gul

2021
25 cm 
0,5 kg
7 000,- 

2022
15 cm
0,5 kg 
5 000,- 
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Farge på oljelerret i bomull, PVC, messingmaljer og 
vokset bomullssnor

Arbeidet benytter seg av en tidlig vanntettings- eller ol-
jelerretsteknikk, som gjør stoffet gjennomsiktig og ska-
per et «vått» uttrykk. Resultatet blir noe som befinner 
seg i det tvetydige rommet mellom maleri og funksjo-
nelt objekt: oppslukende, men samtidig gjennomtrenge-
lig; adskillende, men innrammende.

Dye on cotton oilcloth, PVC, brass grommets and waxed 
cotton cord

The work makes use of an early waterproofing or "oilcloth" 
technique, which renders the cloth translucent and there-
by appearing "wet". The result is something residing in the 
ambiguous space between painting and functional object: 
immersive yet permeable; a divider yet a framing device.

Kristen Keegan ✺ Wet-on-wet

2021 
ca. 350 x 400 cm
7 kg 
80 000,- 
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Billedvev i lin og ull fra spælsau

Motivet er hentet fra et foto jeg tok på en søppelfylling 
i Maine, USA, i 2017. Det minner om hvor viktig det er 
å redusere og gjenbruke den enorme mengden søppel 
som produseres i verden. En slik søppelhaug «tårner 
seg opp», og kan på samme måte som opplevelser i livet 
være overveldende og kaotisk. Hauger og lag av ubear-
beidede følelser, problemer eller relasjoner som filtrer 
seg inn i hverandre.

Kristin Sæterdal

Tapestry in linen and wool from spælsau, the ancient Nor-
wegian breed of sheep

The motif is from a photo I took at a landfill in Maine, USA, 
in 2017. It reminds us of the importance of reducing and 
recycling the huge amounts of garbage produced in the 
world. Such a pile of rubbish "towers up", and in the same 
way as our experiences in life, it can get overwhelming and 
chaotic. Piles and layers of unprocessed emotions, prob-
lems or relationships that filter into each other.

The Dump

2022
270 x 180 cm 
ca. 5 kg
240 000,- 
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Klippet og manipulert digital jacquardvev i ull, viskose 
og polyester

Eventyret Eglė the Queen of Snakes fra mitt hjemland, 
Litauen, forteller om Eglė som venter på svar på om 
hennes elskede lever. Hun roper ut mot havet: «Hvis 
du lever – vis meg melkeskum, hvis du er død, vis meg 
blodskum». Opp av havet kommer et skum av blod. Vi 
lever i en tid der mange har mistet venner og familie i 
krigen i Europa. I møte med denne grenseløse ondska-
pen kjenner man en enorm avmakt og sorg, som en fly-
tende masse av varm lava.

Cut and manipulated digital jacquard tapestry in wool, vis-
cose and polyester

The fairy tale Eglė the Queen of Serpents, from my home 
country of Lithuania, tells the story of Eglė, awaiting word 
from her beloved. She cries out to the sea, "If (you’re) alive – 
may the sea foam milk, If (you’re) dead – may the sea foam 
blood". Out of the sea erupts a foam of blood. We live in 
a time when many have lost friends and family in the war 
in Europe. In the face of such boundless evil, one experi-
ences overwhelming impotence and sorrow, like a liquid 
mass of hot lava. 

Kristina D. Aas ‘If (you’re) alive – may the sea
foam milk If (you’re) dead – may
the sea foam blood...’

2022 
165 x 400 cm
6 kg 
180 000,- 
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Kjevlet, modellert, risset og skåret steingodsleire med 
hvit tinnglasur, kobberoksyd og grønn glasur

Jeg tiltrekkes av gjenstander som kan ha en funksjon, 
selv om motivasjonen min hovedsakelig dreier seg rundt 
uttrykk og form. Det at objekter kan tas ned fra veggen 
og plasseres på et bord for å servere frukt og mat, gir 
dem en ekstra verdi. Håndens avtrykk er viktig. Verkene 
kunne aldri ha kommet til på en annen måte – enn med 
hendene.

Lene Tori Obel Bugge

Rolled, modelled and sliced stoneware clay with white tin 
glaze, copper oxide and green glaze

I am attracted to objects that may have a function, al-
though my motivation revolves mainly around expression 
and form. The fact that an object can be taken down from 
the wall and placed on a table to serve fruit and food gives 
them an added value. The print of the hand is important to 
me. The work could never come to be any other way than 
through my hands.

#1 Grønt fat
#2 Rillefat
#3 Sirkelfat

2022
40 x 4 cm 
ca. 0,5 kg
9  500,- 

2022
36 x 4,5 cm
ca. 0,5 kg 
9 500,- 

2022
38 x 5,5 cm
ca. 0,5 kg 
9 500,- 
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Tre, bearbeidet med vinkelsliper og motorsag

Hvordan identifiserer vi oss med og bruker landskapet 
der vi har vokst opp som referanse for nye landskap? 
Dette verket handler om savnet etter et landskap. Skulp-
turens form viser det ville havet utenfor Jærens rev. Den 
er limt sammen av konstruksjonsvirke i gran og deretter 
formet med motorsag og vinkelsliper med rasp.

Wood, reworked with an angle grinder and chainsaw

How do we identify ourselves with and use the landscape 
we grew up in as a reference for new landscapes? This work 
is about longing for a landscape. The sculpture’s shape 
evokes the tempestuous ocean beyond Jæren’s skerries. 
The sculpture is made from spruce lumber, glued together 
and shaped using a chainsaw and an angle grinder. 

Line Anda Dalmar ✺ Jærens rev

2022 
248 x 268 cm
ca. 120 kg 
120 000,- 
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Håndapplikasjon på silke, pledd, vattert metervare, 
kritt, jutesekk på rundstokk og polyesterbånd

Verket viser geometriske mønster med flere kryssende 
linjer, og motivet som oppstår, ligner blant annet gate-
nett fra modernistisk byplanlegging. Kombinasjonen av 
materialer skaper assosiasjoner til brytninger mellom 
statiske og flyktige strukturer i kultur og samfunn.

Line Solberg Dolmen

Hand application on silk, blankets, quilted fabric, chalk, 
jute sack on a rod and polyester ribbon 

The work forms a geometrical pattern with crossing lines. 
The motif this creates looks, among other things, like 
a street network from modernistic urban planning. The 
combination of materials evokes associations to shifts be-
tweeen static and volatile structures in culture and society. 

the transient, the fleeting, 
the contingent III

2022
ca. 220 x 330 cm 
ca. 3 kg
42 000,- 
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Steingods och porselen med hvit fuge på kryssfiner

Mitt i pandemin flyttade jag till Bergen för att studera. 
Vardagen kom att förändras helt och ett par månader 
spenderades i karantän. Jag funderade över hur plat-
sen vi är på förändrar oss och i samband med detta kom 
mina självporträtt att ta form i djurkroppar. I en skiss 
från ett karantänhotell utanför Gardermoen tog jag plats 
i en fladdermus.

Stoneware and porcelain with white grout on plywood

In the midst of the pandemic I moved to Bergen to study. 
Life changed drastically and I was in quarantine for a cou-
ple of months. I pondered the way places where we are 
affect us, and in this connection my self-portraits took the 
shape of animal bodies. In a sketch from a quarantine ho-
tel near Gardermoen Airport I changed into a bat. 

Lisa Rytterlund ✺ man blir som man umgås

2021 
180 x 4 x 120 cm
35 kg 
20 000,- 
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Koboltblå farge og klar glasur på papirleire, hvitt por-
selen og steingods / Farge og glasur på papirleire og 
steingods

Ingenting kommer ut av det blå. Jeg omfavner Østens 
og Vestens håndverkstradisjoner og arv, samtidig som 
jeg kontinuerlig undrer meg over keramikkens fremtid. 
Jeg kontemplerer omkring ulike tider (fortid, samtid og 
fremtid), og lar fantasien min utforske de organiske for-
mene. Dette gjør jeg gjennom en prosess hvor jeg legger 
leirestykker lag på lag, som når man samler minner.

Lydia SooJin Park ✺

Cobalt-blue stain and clear glaze on paper clay, white por-
celain and stoneware / Stain and glaze on paper clay and 
stoneware

Nothing comes straight out of the blue. Cherishing the 
Eastern and Western craft traditions and heritage, I always 
wonder about the future of ceramics. While considering 
temporality (past, present, and the future), my imagination 
explores the organic forms through the process of layer-
ing clay pieces over and over like accumulating memories.

Blue Cobalt in 2022
Dreaming of Reincarnation

2022
40 x 20 x 50 cm 
1 kg
16 500,- 

2022
22 x 13 x 26 cm
0,7 kg 
11 000,- 
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925 sølv, plate, tråd og lokal stein

Vær og vind har slipt denne steinen. Dette ble utgangs-
punkt for arbeidet, Omriss rundt en stein.

925 Silver, sheet, thread and local rock

Wind and weather have polished this stone. This provided 
the departure point for the work, the Omriss [Outline] of 
the stone.

Magnhild Rølvåg Omriss

2022 
1,5 x 20,5 x 5 cm
0,227 kg 
65 000,- 
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Arvet og oppspart gjenbruksmateriale: Garn, fløyel, po-
lyestertekstiler, blonder og gardinoppheng. Gimping, 
fingerstrikk, hekling, søm, rynking og draperi. 

Min bestemor levde sitt liv som gårdbruker i en liten 
bygd på Vestlandet. Hun var mild og myk og arbeidet 
like nennsomt og samvittighetsfullt med gården og dy-
rene, som med hjemmet og håndarbeidet. Fra stuevin-
duet kunne hun se utover den frodige, grønne dalen, 
bygda, vannet, fjellene og skogen. Verket er en homma-
ge til henne, hennes liv og landskapet hun levde i.

Maia Birkeland

Inherited and collected recycled material: Yarn, velvet, 
polyester textiles, lace and a curtain rod. Gimping, finger 
knitting, crocheting, stitching, wrinkling and drapery.

My grandmother lived as a farmer in a small village in 
Western Norway. She was gentle and soft and worked as 
carefully and conscientiously with the farm and the live-
stock as she did in the home with her crafts. From the liv-
ing room window, she could gaze at the lush green valley, 
village, lake, mountains and forest. The work is a tribute to 
her life and the landscape where she spent her life.

Skogen til besta

2021
240 x 160 x 30 cm 
10 kg
75 000,- 



94 9594

Farget og bearbeidet tekstilt avfall

Titlene refererer til farger i Werners Nomenclature of 
Colours, et fargesystem der hver farge beskrives med 
en henvisning til planteriket, dyreriket og mineralriket. 
Systemet hviler på en tanke om naturen som en bestan-
dig referanse for fargene. To hundre år senere er mange 
arter truet av utryddelse. Arbeidene i serien er laget av 
tekstilt avfall, et materiale som utgjør en vesentlig del av 
dette alvorlige problemet.

Dyed and reworked textile waste 

The titles refer to colours in Werner’s Nomenclature of Col-
our, a system in which each colour is described with a ref-
erence to the plant kingdom, animal kingdom and mineral 
kingdom. The system is based on the notion of nature as 
a permanent reference for the colours. Two hundred years 
down the road, many species are threatened with extinc-
tion. The works are made of textile remnants, a material 
that forms an essential part of this crucial problem.

Margrethe Loe Elde #51 Bluish Green. 
Egg of Trush/  
Under Disk of Wild 
Rose Leaves/ Beryl

#91 Carmine Red. 
Raspberry, Cocks 
Comb, Carnation 
Pink/ Oriental Ruby 

#72 Wine Yellow. 
Body of Silk Moth/ 
White Currants/ 
Saxon Topaz

#48 Leek Green. 
Sea Kale/ Leaves 
of Leeks in Winter/ 
Actynolite Prase

2021 
33 x 18 x 18 cm
ca. 0,5 kg 
6 000,- 

2021 
26 x 54 x 37 cm
3 kg 
9 000,- 

2021 
24 x 21 x 18 cm
ca. 0,5 kg 
6 000,- 

2021 
26 x 23 x 20 cm
ca. 0,5 kg 
6 000,- 
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Grafitt, papir, og magnet

Når jeg tegner, har jeg en sentral målsetning om å ska-
pe en estetisk opplevelse av grensedragningene mellom 
tredimensjonalt rom og todimensjonalt perspektiv. Det 
har fått meg til å innse at materie kommer før form, 
mens jeg som abstrakt kunstner pleide å prioritere form 
over mening. Dette arbeidet, til tross for sin tunge, vi-
suelle posisjon, fremkaller en følelse av vektløshet og 
frigjøring.

Masoud Alireza ✺

Graphite, paper and magnet

A central goal for me in drawing is to achieve an aesthetic 
experience of the boundary between three-dimensional 
space and two-dimensional perception. It has made me 
realize that matter precedes form, while as an abstract art-
ist, I used to prioritize form over meaning. This work, de-
spite its heavy visual position, evokes a sense of weight-
lessness and liberation.

Untitled

2021
340 x 150 cm 
1 kg
50 000,- 



98 9998

Leirgods og glasur

Whiteout kan oppstå i tett snøfall, gjerne i kombinasjon 
med sterk vind, eller i snøfokk. Det kan også oppstå 
over et jevnt, snødekket terreng under et heldekkende 
skylag. Ved whiteout ser man ikke lengre horisonten, 
og det er ingen skygger i terrenget. Det kan virke som 
om bakken og himmelen går i ett, og man mister alle 
referanser til terrenget omkring. (Store norske leksikon)

Clay and glaze

Whiteouts can occur in a heavy snowfall, often in combina-
tion with strong winds, or in snow flurries. They can also oc-
cur over a smooth, snow-covered terrain beneath a thick 
cloud layer. In a whiteout you can no longer see the hori-
zon, and there are no shadows in the terrain. It may seem 
like the ground and the sky are merged, and you lose all 
references to the surrounding terrain. (from the encyclo-
pedia Store Norske Leksikon)

Nina Malterud whiteout 2

2021 
55 x 67 x 1 cm
4,2 kg 
60 000,- 
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Hånddreid steingodsleire med elvesand, skrapt overfla-
te for å avdekke sanden, hvit og sort underglasur

Jeg blander flere ulike typer steingodsleire med sand fra 
elven i mitt nærområde. Overflaten skrapes vekk lagvis, 
slik at sanden trer tydelig frem. Det kan minne om ar-
keologi, der lag på lag med jord møysommelig skrapes 
vekk. Ved å eksperimentere med materialer jeg finner i 
nærområdet, får objektene en håndgripelig tilhørighet 
til landskapet omkring meg. 

Nina Andrea Standerholen ✺

Hand thrown stoneware clay with river sand, a scraped 
surface to reveal the sand, white and black undercoat of 
glaze

I mix several different types of stoneware clay with my local 
river sand. The surface is scraped away in layers, so that 
the sand appears clearly. This is reminiscent of archaeol-
ogy, where the soil is painstakingly scraped away layer by 
layer. When I experiment with materials I find locally, the 
objects acquire a tangible affinity with the surrounding 
landscape.

Lys form med elvesand
Mørk form med elvesand

2022
29 x 31,5 cm 
4,6 kg
5 900,- 

2022
35 x 39 cm
6,5 kg 
6 900,- 
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Brent og glasert steingods

Verkene mine er beholdere som fanger energiene som 
flyter rundt under fremstillingen. De har evnen til å re-
gistrere interaksjoner, forskjellige stemninger og ven-
dinger i fortellinger og bevare dem over tid. 

Fired and glazed stoneware

My works are containers that capture the energies flowing 
around during production. They are capable of recording 
interactions, different moods and twists in narratives and 
preserve these with the passage of time.

Pauliina Pöllänen Let Time Watch Me

2020 
35 x 37 x 21 cm
3 kg 
23 500,- 
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Støpt Glava med epoxy / Bronsestøp

«Kan du ikke bare spise mindre og trene mer? Da går du 
ned i vekt!» Det å leve med en stor kropp har ført til at 
jeg har kjent på et slags utenforskap. Ved å ta avstøp av 
egen mage, rygg og rumpe i forskjellige stadier av min 
vektnedgang, har jeg prøvd å reflektere over kroppens 
ulike versjoner. Nå er det bare skallet av en tidligere 
kropp som står igjen. 

Renate Desiree Dahl ✺

Cast Glava glass wool with epoxy / Moulded bronze

"Can’t you just eat less and exercise more? Then you’d lose 
weight!" Living with a big body has led me to some sort of 
alienation. By casting my own stomach, back and buttocks 
at different stages of my weight loss, I have tried to reflect 
on the different versions of the body. Now, just the shell of 
a former body is left behind.

BMI 33,2
BMI 41,3

2020
42 x 45 x 34 x 132 cm 
15 kg
148 000,- 

2021
42 x 41 x 31 x 121 cm
1,44 kg 
35 000,- 
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Hornet porselen, farget med klorider og brent reduse-
rende til 1130 grader

Jeg sitter på et skjær langt der ute og ser skummet etter 
havets bevegelser komme mot meg. Det er skummet jeg 
ser og vil fortelle om.

Slip trailed porcelain, coloured with chlorides and reduc-
tion fired at 1130°C 

I’m sitting on a reef far out there, watching the foam made 
by the ocean’s movements coming my way. That’s the 
foam I see and want to tell you about.

Sidsel Hanum Skumtopper

2021 
37 x 5 cm
0,35 kg 
32 000,- 
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Håndlagde nett av tjærede seglgarn, festet til eikeplater

Tau av tvunnet naturfiber sies å være eldre enn hjulet. 
Nettet er et universelt og historisk fangstredskap som 
henviser til mennesket som sanker og jeger. Synlige og 
usynlige nettverk skapes hele tiden av oss, i oss, mellom 
oss og i naturen. Hullene i nettet kan minne om det som 
glipper, som når en klar tanke sløres til en vag refleksjon.

Sidsel Palmstrøm

Hand-made net of tarred twine, attached to oak plates 

Rope of braided natural fibres is said to be older than the 
wheel. The net is a universal and ancient trapping imple-
ment referring to humanity as hunters and gatherers. Vis-
ible and invisible networks are constantly created by us, 
in us, between us and in nature. The holes in the web are 
reminiscent of what slips through, such as when a clear 
thought blurs into a vague reflection.

Vekt

2022
240 x 35 x 160 cm 
ca. 3-4 kg
85 000,- 
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Shiborifarget silke, bearbeidet med sytråd

Mine verk undersøker møtet mellom kontroll, tilfeldig-
heter og erfart kunnskap. To like sjablonger festes med 
klemmer på hver side av et brettet tekstil og legges i far-
gebad. Denne prosessen gir varierte mønstre med både 
naturlige forskyvninger og regelmessig symmetri. 

Shibori dyed silk, worked with thread

My works explore the meeting between control, chance 
and experienced knowledge. Two similar stencils are fas-
tened with clamps on each side of a folded textile and 
placed in colour baths. This process provides varied pat-
terns with natural displacements and regular symmetry.

Signe Halle Rute 3

2021 
75 x 3 x 25 cm
0,1 kg 
10 000,- 

Foto: Øystein Klakegg
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Søm og broderi på tekstil

Jeg har laget en tekstil kopi av et objekt i samlingsut-
stillingen «Gjenstander for livet». Slik folkekunstnerne 
tidligere kopierte sine forbilder, ville jeg foreta en slags 
tidsreise der jeg som samtidskunstner kopierer de gam-
le folkekunstnerne ut fra mine forutsetninger og bak-
grunn. Arbeidet er også en kommentar til dagens for-
brukskultur, i grell kontrast til Norge anno 1700.

Siri Berqvam

Sewing and embroidery on textile

I have made a textile copy of an object in the exhibited 
collection "Gjenstander for livet" [Objects for Life]. As the 
folk artists previously copied their role models, I wanted 
to take a kind of time travel in which, as a contemporary 
artist, I copy the old folk artists based on my prerequisites, 
my background. The work is also a commentary on today’s 
consumption culture, in stark contrast to Norway anno 
1700.

Implantat

2022
30 x 30 x 30 cm 
0,5 kg
15 000,- 
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Hamret korpus med kobber og emalje

Om hvordan en leser seg selv i lys av tilværelsens 
omstendigheter.  

Hammered copper with enamel 

On how one reads oneself in light of the circumstances of 
existence.

Sofia Karyofilis Pappa ble lettet da mine første, sorte 
lokker falt av og vokste ut igjen i 
musegrått

2022 
35 x 111 x 111 cm
ca. 10 kg 
35 000,- 

Foto: Inger Marie Grini
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Billedvev i ull (vamsegarn), bomull og lin

Jeg har fordypet meg i ulike tema, som det å være en 
venn gjennom livet. Nyperosa er hentet fra Norsk Flora 
årgang 80-tallet. I dette arbeidet utforsker jeg også det å 
gjøre bruk av ulike typer garn og broderi som en del av 
billedvevuttrykket.

Tonje Høydahl Sørli

Tapestry in wool, cotton and linen

I have immersed myself in various topics, such as being a 
friend throughout life. Nyperosa (dog rose) is taken from 
the book “Norsk Flora” printed in the 1980s. In this work I 
also explore the use of different types of yarn and embroi-
dery as part of the tapestry expression.

Chasing Reality Lately / Girl Walking

2022
26,5 x 5 x 107 cm 
ca. 0,2 kg
18 000,- 
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Steingodsleire brent med mineralsk og organisk kull, 
salt og skjellsand 

Jeg liker tiden det tar fra leire til gjenstand. De uendeli-
ge små møtene mellom fingrene som kjenner forsiktig 
og leira som tørker sakte. Så det glødende kullet, dam-
pende salter, ildens strømninger gjennom ovnen der den 
treffer leira. I øyeblikket da temperaturen når sitt mak-
simale kan alt skje. Det er her elementene inngår forbin-
delsene som omvandler leire til keramikk. 

Stoneware clay fired with coal and charcoal, salt and shell 
sand

I appreciate the time needed for clay to become an object. 
The endless little encounters between gently touching fin-
gers and slowly drying clay. Then the glowing coal, steam-
ing salts, the currents of fire through the furnace where 
it licks at the clay. In the moment when the temperature 
reaches its peak, anything can happen. This is where the 
elements make the conjunctions that transform clay into 
ceramics.

Trond Johan Skog Kule 5 m Under
Tebolle

2020 
21 x 18 x 19 cm
0,123 kg 
Ikke til salgs 

2020 
12 x 8 cm
0,315 kg 
2 000,- 
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Håndmodellert steingodsleire, keramisk glasur, mørk 
larvikitt og behandlede bjelker i bjerk

Når verden går av «skaftet», dykker jeg inn i min hem-
melige hage. Den unike hagen til Prestegarden i Ringe-
bu. De vakre fjellene og Gudbrandsdalslågen som ren-
ner forbi langt der nede i dalen. Her har jeg følt meg 
beskyttet fra pandemier og andre verdenskatastrofer. 
Mitt escaperoom! 

Trude Westby Nordmark

Hand sculpted stoneware clay, ceramic glaze, dark larvi-
kite ad treated birch beams 

While the world goes off its rocker, I plunge into my secret 
garden. The unique garden of Prestegarden in Ringebu. 
The beautiful mountains and the river Gudbrandsdalslå-
gen that flows by far down in the valley. Here I have felt pro-
tected from pandemics and other worldly disasters. My 
safe haven!

Min hemmelige hage / Rotvekst /  
Descendunt radices / Purpurrot /  
Radix purpurea

2021
114 x 98 x 97 cm 
ca. 100 kg
150 000,- 
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Leire, glasur, rent gull og sølv

Arabisk er et rikt språk. I dette arbeidet har jeg brukt 18 
synonymer for ordet kjærlighet. Hvert objekt illustrerer 
motiver fra Midtøsten, norske helleristninger og arabisk 
kalligrafi. Kalde og varme farger samler kulturene. Om-
risset er basert på formen til sommerfuglen – et symbol 
på skjønnhet, sjelen, og naturens forgjengelighet og 
transformasjon.  

Clay, glaze, pure gold and silver

Arabic is a rich language. In this work I have used 18 syno-
nyms for the word ‘love’. Each object illustrates motifs from 
the Middle East, Norwegian [Bronze Age] rock carvings 
and Arabic calligraphy. Cold and warm colours bring the 
cultures together. The outline is based on the shape of the 
butterfly – a symbol of beauty, soul, and the impermanence 
and transformation of nature.

Wisam Al-Samad ✺ Møtt kjærlighet

2021 
160 x 430 cm
63 kg 
180 000,- 
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Broderi på lin

Ritar – det er som å teikna ned minner – linjene med sy-
nåla er som blyanten. Å fylla «lerretet» med historiar, 
som sjølsagt byggjer på eige levd liv, frå reiser, fest og 
kvardagar.

Åse Ljones

Embroidery on linen

Rituals – it's like jotting down memories – the lines traced 
by the needle are like those of a pencil. Filling the "canvas" 
with stories, which naturally stem from an individually lived 
life, from travels, festivities and run-of-the-mill days. 

ritar

2021
122 x 60 cm 
ca. 2 kg
45 000,- 
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Asketreet og tidevannet The Ash and the Tide 
Kathleen Rani Hagen 

Åkervindel og fuglevikke slynget seg i gresset den 
dagen han felte en av ungdommene. Noe av sollyset pas-
serte løvverket og traff jorden, svevene, syrene. Steiner 
og klart vann surret snakkesalig. En fugl med utstrakte 
vinger sirklet over de to menneskene. Like før det siste 
øksehogget fikk hun øye på den. Fuglen presset vingene 
mot kroppen og gav fra seg en plystrelyd som også kan 
ha vært et skrik, før den fòr som et prosjektil gjennom 
lufta.

✺

I årene hun bodde på gården, var det bjørk han arbeidet 
mest med. På verkstedet i låven sveipet han bokser av 
never og sydde kurver med tæger, små og store beholde-
re til å oppbevare matvarer i. Mennesker kom til gården 
for å bytte gjenstandene til seg. De hadde med seg tørket 
frukt, flasker med oljer, gjenstander av glass og leire. 
Hun pleide å betrakte menneskene fra vinduet i hoved-
huset. De fleste kom gående oppover veien, forbi jordet 
hvor bevingede insekter landet på hestenes mørkebrune 
flanker. Hun så de piskende halene og ørene som leet på 
seg, hodet som løftet seg fra rødkløver og engsvingel. 
Mellom låven og huset lå et hav av hundekjeks og midt-
sommerblomster. Et bilvrak var halvt senket i sjøen, tre-
verk lå råttent. Plast er symbolet på det flyktige, hadde 
han sagt, men hun hadde aldri sett plast råtne, enda jor-
da hadde vært dekket av vann. Ripsbuskene på gården 
var derimot blitt borte, alle tjueto av dem. 

✺

I morgen, sa han da det bare var rester igjen etter det sto-
re bålet. Ved soloppgang pakket de to menneskene hver 
sin sekk og passerte de døde ospene i bakken bak låven. 
Han fulgte bekkefaret, og hun fulgte ham. De balanser-
te på steiner for å komme tørrskodd over bekken. På 
den andre siden kvistet stien seg i flere utydelige armer. 
Ullaktige, grågrønne vierkvister, og vridde, svartblom-

Field bindweed and bird vetch ribboned through the grass 
the day he downed one of the youths. Patches of sunlight 
filtered through the foliage and struck the earth, the hawk-
weeds, the wood sorrels. Rocks and water chatted eagerly. 
A bird with outstretched wings circled above the two. She 
caught sight of it right before the last chop of the axe. The 
bird folded its wings and emitted a whistling call that could 
also have been a scream, before shooting through the air 
like a projectile. 

✺

He worked mainly with birch in the years she was living 
on the farm. In his workshop in the barn, he fashioned 
boxes from birch bark and sewed baskets with strands 
of roots, as well as making wooden containers big and 
small for food storage. People came to the farm to bar-
ter for his fabrications. They brought dried fruits, bottles of 
oils and items made of glass or clay. She used to observe 
these visitors from the windows of the main house. Most 
of them came on foot up the road, past the field where 
winged insects touched down on the dark brown flanks of 
the horses. She saw the swishing tail and flicking ears, the 
head lifting from red clover and meadow fescue. Between 
the farmhouse and the barn thrived a sea of cow parsley 
and midsummer wildflowers. A derelict car was partly sub-
merged in the water, its woodwork rotted. “Plastic is the 
essence of things ephemeral,” he said once; but she had 
never seen plastic rot, even when the field was submerged 
in water. However, the red currant bushes on the farm had 
vanished, all twenty-two of them. 

✺

“Tomorrow,” he said when only ashes remained after the big 
bonfire. At dawn the two each packed their own rucksacks 
and set off past the dead aspens prone behind the barn. 
He followed the creek bed and she followed him. They 
maintained their balance on rocks, keeping dry as they 

Kathleen Rani Hagen har en særlig interesse for økolo-
gi og biologisk mangfold. Har skrevet flere essays om 
litteratur, klima og miljø og debuterte i 2018 med roma-
nen Grunnleggende plantediversitet (Forlaget Oktober). 
Bidro i cli-fi-antologien An Invite to Eternity (Calque 
Press) høsten 2019 og senest i sci-fi-antologien En strek 
gjennom tyngdekraften (Solum Bokvennen, 2022). 

Kathleen Rani Hagen has a special interest in ecology and 
biodiversity. She has written several essays on literature, 
the climate and environment and made her debut as an 
author in 2018 with the novel Fundamentals of Plant Di-
versity (Oktober). Contributed in the cli-fi anthology An In-
vite to Eternity (Calque Press) in the autumn of 2019 and 
most recently in the sci-fi anthology En strek gjennom tyn-
gdekraften (Solum Bokvennen, 2022).
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crossed the stream. The path split into multiple branches 
on the other side. Woolly, grey-green willow branches and 
twisted, black birches dipped over the water. “Here,” he 
said. He had taught her that the best place to find suitable 
thin roots was where the soil was shallow. In the scanty 
layer of dirt the trees’ rootlets grew long and thin in their 
search for water and nourishment. 

Mosquitos bit as she removed the pick from her back-
pack and put on leather gloves. She started digging by a 
birch trunk. Small beads of sweat collected on her neck 
although she was in the shade. She dug until she could 
feel the rootlets from the birch through her gloves. She 
drew up one rootlet at a time, snipping them off the body 
of the tree with pliers. “Remember that you shouldn’t take 
too many from the same tree,” he said. After severing the 
rootlets, she washed them in the stream. She scraped the 
back edge of her knife blade along the root, peeling off 
bark. She then coiled up the cuttings and fastened them 
to her rucksack. 

✺

The two continued along the creek bed, off the path. The 
ground was rough, with large and hard grass tufts closest 
to the stream. The tussocks resembled skulls bobbing up 
from the ground. The birches were gnarly. The last stretch 
down to the river sloped across marshes that gave way 
under their feet. She heard the river that moved behind 
the broad belt of green ridges and here and there another 
birch, the river murmuring with several voices. She was cu-
rious about what he was looking for when he glanced rap-
idly around, briefly. As they passed by a tiny island bristling 
with birches in the marsh, she caught sight of the lake. A 
white disc, a metallic sheen, lighter than the sky. 

The same grey-haired willows grew along the river as along 
the creek, but the scrub brush grew taller and seemed im-
penetrable. The substrate among the birches was more 
supportive, but very uneven. Suddenly the pussy willows 
thinned out, opening a free slope down to the water. He 
beckoned her to follow him on down. “You must never re-
veal to anyone what happens now,” he said. 

✺

In the dark barn he cleaved the log with a wedge. The iron 
followed the grain of the ash, splitting the tree in four sec-
tions. “This strengthens the chair,” he said. “A saw would 
rip through the wood fibres, destroying them.” His draw 
knife shaved off curls of wood as he constructed his shav-
ing horses. She sat on the bench beneath the window and 

strede bjørker bøyde seg utover vannet. Her, sa han. Han 
hadde lært henne at det beste stedet å finne tæger, var 
der hvor grunnen var skrinn. I den næringsfattige jorda 
vokser treets røtter seg lange for å få tak i det nødven-
dige. 

Myggen angrep mens hun løsnet hakka fra sekken og 
tok på seg et par skinnhansker. Ved en bjørkestamme 
begynte hun å grave i jorda. Små svettedråper dannet 
seg i nakken enda hun befant seg i skyggen. Hun gravde 
til hun kunne kjenne utspringene fra stammen gjennom 
hanskene. Hun hentet opp én tåg om gangen, brukte 
en avbitertang til å skille den fra treets kropp. Husk at 
du ikke må ta for mange fra samme tre, sa han. Da hun 
hadde klippet av tægene, vasket hun dem i bekken. Hun 
dro baksiden av kniven langs rota, fjernet never og bark. 
Deretter kveilet hun tægene sammen og festet dem til 
sekken. 

✺

De to menneskene fortsatte langs bekkefaret, utenom 
stien. Bakken var ujevn, med store, harde gresstuster 
nærmest bekken. Tuene lignet vaklevorne hodeskaller 
som stakk opp av bakken. Bjørkene var fulle av knoller. 
Den siste biten ned til elva skrånet over myrer som svai-
et under føttene. Hun hørte elva som beveget seg bak 
det brede beltet av grønne rygger og en og annen bjørk, 
elva pratet med flere stemmer. Hun lurte på hva det var 
han så etter når han så seg rundt med raske blikk. Da 
de rundet en liten øy med bjørker i myra, fikk hun øye 
på innsjøen. En hvit skive, en metallisk glans lysere enn 
himmelen. 

Langs elva vokste den samme gråhårede pilen som rundt 
bekken, men krattene var høyere og virket ugjennom-
trengelige. Blant bjørkene var underlaget fastere, men 
svært ujevnt. Plutselig ble seljene tynne og lot en skrå-
ning ned til vannet fri. Han gav henne et tegn om å følge 
etter ham ned skråningen. Det som skal skje nå, må du 
aldri fortelle om til noen, sa han. 

✺

I den dunkle låven kløv han stokken med et spaltejern. 
Jernet fulgte askens linjer, delte treet i fire deler. Stolen 
blir sterkere slik, sa han. Å bruke en sag ville rive fi-
brene tvert av, ødelegge dem. Bandkrakkene telgjet han 
med en bandkniv. Hun satt på benken under vinduet og 
så på arbeidet hans. Solens stråler traff et av objektene 
på hylla bak ham: en gul, lyspæreformet gjenstand av 
glass. Fargen minnet om gjennomskinnelige tiriltunger 

og solnedganger over innsjøen. Da han var ferdig med å 
telgje, satte han sprossene til tørk utenfor låven. 

✺

Hun hørte ham rope og løp barbeint ned trappen, inn 
på kjøkkenet. På benken lå en sprukken trefjøl med et 
brød på. Brødet bar et slør, et rutete klede i rødt og hvitt. 
En svart flue surret ensom rundt. Nå skal du få se, sa 
han. Han skrudde på gassblusset, satte på en kjele vann. 
Oppå kjelen plasserte han en trekasse, og inni trekassa 
lå stolryggen og to av stolbeina. Vi lar det stå en stund, 
sa han før han skar en skive av brødet. Brødsmuler hav-
net på benken, og da han forsvant inn på stua, smuldret 
tørr gjørme ned på gulvet fra et par sprukne gummistøv-
ler. En fillerye lå krøllet på gulvet. Hun rettet på teppet 
med foten. Hun så dampen stige. Vinduet ble dekket av 
kondens, og hestene forsvant foran øynene på henne. 

✺

Treet myknet, og treet ble båret til låven. Han bøyde 
beina og ryggen i formen han ønsket. Hun syntes det 
var noe menneskelig ved det, og forstod hvorfor in-
gen måtte få vite noe. Før stolbeina rakk å tørke, satte 
han sammen stolen, og da beina tørket, krympet de seg 
rundt tappene på de tørkede sprossene og ble sittende 
fast som en flått som har fått tak i det myke vevet på øret 
til et pattedyr. Hun klødde seg på ankelen, og mens han 
flettet et sete til stolen, ba han henne om å olje kurve-
ne på benken. Hun tømte oljen fra en kanne av metall 
over i en skål av tre. Treet var avrundet og kjentes glatt 
i hendene. Avbildet på kannen var små, blå blomster, og 
stjerner og streker, rette og skrå, noen avrundede. 

Han fortalte henne at tidevannet aldri vil slutte å strøm-
me inn, men hun visste ikke hva tidevann var. Hun hadde 
aldri vært ved havet. Han sa at tidevannet var som årsti-
dene, de forsvant, men kom igjen. Som vannet i innsjø-
en, sa hun, for hun visste at vannet der en gang hadde 
vært borte, og så kommet tilbake. Ikke akkurat, sa han, 
men nesten slik. Han kastet et håndkle til henne, og hun 
tørket de oljete henden

beheld his work. Rays of sunlight lit up one of the objects 
on the shelf behind him; a yellow, lightbulb-shaped glass 
object. Its colour was reminiscent of translucent lotuses 
and sunsets over the lake. When he was done with the 
blade work, he laid the splats to dry outside the barn. 

✺

She heard him call, and darted barefoot down the stairs, 
into the kitchen. On the bench was a cracked cutting 
board with a loaf of bread on it. The bread was veiled be-
neath a red-and-white checked dish cloth. A lone black fly 
buzzed about. “Now just watch,” he said. He turned up the 
gas flame of the stove, put on a pot of water. Atop the pot 
he placed a wooden box containing the chair back and two 
of the chair legs. “We’ll let it go for a while,” he said, before 
cutting off a slice of the bread. Crumbs spilled onto the 
bench, and when he disappeared into the living room, his 
cracked rubber boots tracked bits of caked mud onto the 
floor. A woven rug was curled on the floor. She straight-
ened it with her foot. She watched the steam rise. The win-
dow fogged up and the horses outside disappeared right 
before her eyes. 

✺

The wood turned pliant and was brought out to the barn. 
He bent the legs and the back of the chair to the desired 
shapes. She thought there was something very human 
about it and understood why nobody was to be told any-
thing. He assembled the chair before its legs had a chance 
to dry, and when they dried the wood shrank by the pegs 
of the slats. They stuck like a tick burrowing into the soft 
tissue of some mammal’s ear. She scratched her ankle. As 
he wove the chair seat, he asked her to oil the baskets on 
the bench. She poured some oil from a metal can into a 
wooden bowl. The wood was rounded and felt slippery in 
her hands. Portrayed on the can were small blue flowers, 
and stars and lines, straight and slanted, some curved. 

He told her that the tidewater would never stop flowing in, 
but she didn’t know what tides were. She had never been 
to the sea. He explained that tides were like seasons, they 
disappeared but came back again. “Like the water in the 
lake,” she said, because she knew the water there had 
vanished once, and later returned. “Not exactly,” he said, 

“but almost.” He threw her a towel, and she wiped off her 
oily hands. 
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Sammenstillingens kunst The Art of Comparison
Brita Brenna

Vidunderlige og undrende ting
Tingene tar ting med knusende ro. Eller de vrir seg og 
snor seg, de trekker til seg eller de unndrar seg. Alle 
disse tingenes taktikker finnes i årets utstilling. Ting 
gjør ting, med oss og med hverandre. De gjør. Hva ting 
gjør og hvordan ting gjør, opptar en rekke teoretikere i 
dag – kanskje først og fremst fordi tingenes gjøren had-
de blitt borte i alt snakk om tingenes mening i moderne 
samfunns- og kulturteori. Og hvis vi spør hva de gjør, 
i stedet for å spørre hva de betyr, så kan vi kanskje se 
både kunsthåndverket og museet som utstillingssted på 
nye måter?

En gjenstand som står stille, rund og brunlig, med ru 
overflate, hvordan klarer den å stå stille? Å ta det med 
knusende ro? Det å være i ro krever krefter, som tin-
gen har. Eller den synes å bevege seg, som en organisk 
masse – hva gjør at den skaper bevegelse, selv i sin still-
stand? 

Museal ro
Moderne museer og gallerier ble skapt for å få tingene 
til å falle til ro, kan vi tenke oss. Tingene ble reddet fra 
det nye industrisamfunnets hurtige framskritt, fra pen-
gesamfunnets hastige omveltninger. I museet kunne 
gjenstandene hvile, de trengte ikke å gjøre noe, det var 
nok at de bare var ting. De ble utstilt i sammenhenger 
som skapte denne roen. Fra det moderne museets fød-
sel rundt år 1800 ble museums- og utstillingsrommene 
fylt av gjenstander som ble plassert side om side med 
ting som liknet. En flintøks ble stilt ut sammen med en 
flintøks, et maleri fra en bestemt epoke, sammen med 
de andre maleriene fra den samme epoken eller skolen. 
Moderne museer søkte å skape orden ved å ordne like 
ting sammen, ulike kunstarter hver for seg, ulike mate-
rialer hver for seg, mynter her, malerier der. Og kultur- 
og naturhistoriske gjenstander helst i hvert sitt museum. 
Stadig flere av disse gjenstandene ble plassert i magasi-
ner, slik at de utstilte gjenstandene kunne kontempleres 

Wonderful and wondering things
Things take things with utter calm. Or they twist and turn, 
they reel in or they elude. All the tactics of things are ap-
parent in this year’s exhibition. Things do things, with us 
and with each other. They do. What things do and how 
they do it are questions under consideration by a bevy of 
theoreticians – primarily, one might suggest, because the 
doings of things have been overshadowed by all the dis-
course about the meaning of things in modern social and 
cultural theory. And if we ask what they do, instead of what 
they mean, maybe we could perceive of crafts and the mu-
seum as an exhibition space in novel ways? 

An object stands still, globular and brownish, with a rough 
surface, how does it manage to stand still? And take things 
with utter calm? Staying in place requires energy, some-
thing which the things have. Or they might seem to move, 
as an organic mass – what makes a thing convey motion, 
even at a standstill? 

Museal quiet
We imagine modern museums and galleries were cre-
ated to make things settle down. Things were rescued 
from the new industrial society’s raging progress, from 
the monetarily- fuelled society’s frequent upheavals. In 
the museum things could come to rest, they didn’t have to 
perform, it was fine just to be things. They were exhibited 
in contexts which promoted this tranquility. From the birth 
of the modern museum around 1800 the museums and 
exhibition halls were filled with objects placed in conjunc-
tion with things that resembled them. A flint axe flanked a 
flint axe, a painting from one epoch posed together with 
ones from the same period or school. Modern museums 
attempted to create order by arranging similar things 
together, different types of art in separate places, coins 
here, paintings there. Artistic or cultural artefacts in one 
museum, and natural or scientific artefacts in another. A 
mounting number of objects retreated into storage, allow-
ing those on display to be contemplated individually. The 
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space between paintings increased, and there were fewer 
and fewer neolithic axes to admire in the display cases. 
On show in the museums of natural history were no longer 
every collected subspecies of birds of paradise, just the 
most magnificent one. The objects became steadily more 
singular in the exhibitions, and they gained increased in-
ertia and tranquillity. 

The methods of exhibiting have changed in recent dec-
ades. Museums try to inject more life into everything, es-
tablish new contexts – make stuff more interesting. They 
want to make museums lively, bustling with motion and 
spaces for more sensory experiences in the exhibition 
halls. Things should spark curiosity and wonder and have 
new impacts. Prominent among these new modes of exhi-
bition are designs inspired by cabinets of curiosity. 

Cabinets of wonder and curiosity
The age of curiosity cabinets lasted about three centu-
ries, from ca. 1500 to 1800. They were places in which a 
wide range of objects together stimulated wonderment. 
Or put differently, they were places where sundry things 
could wonder together. The curiosity cabinets were the 
forerunners of today’s museums. They could be display 
cases or small glass-fronted cabinets housing extraordi-
nary objects, places where things that aroused curiosity 
were seen. Or they could be comprised of one or more 
rooms crammed full of collector’s items. A peculiarity of 
the curiosity cabinet, or Kunstkammer or Wunderkam-
mer as they could be called, was that objects from dif-
ferent realms of nature were exhibited side by side with 
ethnographic, historical and artistic pieces. The ordered 
solitude of the modern museum was obviously a reaction 
against the pandemonium arising in these curiosity cabi-
nets, which by 1800 started to be frowned upon as unsci-
entific sideshows. ‘Curiosity cabinet’ became a derogatory 
description around this time. Still, the method of exhibition 
followed a clear logic and was essentially supported by an 
ideal of spreading knowledge: By juxtaposing widely dis-
parate things, these could generate a sense of awe, inten-
sified by their mutual differences, their contradictions. An 
important ideal then was to create a microcosm, a small 
world reflecting an essence of the greater one. In this way, 
the rich and diverse nature of God could be glorified by 
displaying a variety of things that aroused the visitor’s cu-
riosity. 

“The cosmos that was exhibited in a Kunstkammer was 
not so much a static tableau to behold, as much as it 
was a drama of possible connections that could be ex-
plored,” writes the art historian Barbara Maria Stafford. 
She describes how objects reached out to one another 

alene, avstanden mellom maleriene økte, flintøksene 
i utstillingene ble stadig færre, og i de naturhistoriske 
montrene sto ikke lengre alle museets paradisfugler, 
men det viktigste eksemplaret. Gjenstandene ble stadig 
mer alene i utstillingene, og de ble stadig mer ubevege-
lige og fulle av ro.

Utstillingsmåtene har endret seg de siste tiårene. Muse-
ene forsøker å gi tingene nytt liv, skape nye sammenhen-
ger og gjøre dem mer interessante. De vil gjøre museene 
levende og skape bevegelse og rom for flere sanseopp-
levelser i utstillingsrommene. Tingene skal skape nys-
gjerrighet og undring og ting skal gjøre noe på nye må-
ter. Fremtredende blant disse nye utstillingsmåtene er et 
utstillingsdesign inspirert av kuriositetskabinetter. 

Undringens og nysgjerrighetens kabinetter
Kuriositetskabinettenes historie varte i noen hundre år, 
fra rundt 1500 til 1800. De var steder der de forskjel-
ligste slags gjenstander sammen skapte undring. Eller 
sagt på en annen måte, steder der tingene kunne undre 
seg sammen. Kuriositetskabinettene var forløpere for 
dagens museer. De kunne være små skap der kuriosi-
teter, altså det som vekker nysgjerrighet, sto sammen. 
Eller de kunne bestå i ett rom eller flere fylt til randen 
av merkverdigheter. Det særegne ved kuriositetskabi-
nett, eller Kunstkammer eller Wunderkammer, som er 
noen av de ulike merkelappene på disse samlingene, 
var at gjenstander fra naturens ulike riker, sammen med 
etnografiske, historiske og kunstgjenstander, ble stilt 
ut i samme rom og side om side. Det moderne museets 
orden og ro, var opplagt en reaksjon mot den livlighet 
som oppsto i disse kuriositetskabinettene, som fra rundt 
1800 ble oppfattet som svært uvitenskapelige institusjo-
ner. Kuriositetskabinett ble et skjellsord rundt denne ti-
den. Men denne utstillingsmåten hadde en klar logikk 
og ble underbygget av et tydelig kunnskapsideal: Ved å 
sette de mest forskjelligartede ting ved siden av hver-
andre kunne tingene skape undring ved sine ulikheter, 
sine innbyrdes motsetninger. Et viktig ideal var å skape 
et mikrokosmos, en liten verden som speilet helheten. 
Slik kunne Guds mangfoldige natur framstilles ved å 
vise et mangfold av ting som vekket de besøkendes nys-
gjerrighet.

«Det kosmos som ble stilt ut i et Kunstkammer var ikke 
så mye et statisk tablå som kunne betraktes, som det var 
et drama av mulige forbindelser som kunne utforskes», 
skriver kunsthistorikeren Barbara Maria Stafford. Hun 
beskriver hvordan gjenstandene strakte seg mot hver-
andre, og hvordan noe nytt stadig kunne oppstå i sam-
menstillingen av helt ulike gjenstander og materialer. 

Tingene skulle altså vekke nysgjerrighet, og det gjorde 
de best ved å være stilt sammen med det som ikke liknet. 

Vitenskapsantropologen Bruno Latour har hevdet at vi 
aldri har vært moderne. Og oversatt til museumsverden 
kan vi kanskje spørre om museene noen gang har vært 
moderne. På mange måter forsvant kanskje aldri kurio-
sitetskabinettene. Fordi ting fortsatte å gjøre sitt. I mu-
seumsmagasinet eller hos de private samlerne fortsatte 
ulikhetene å fascinere. For stikk i strid med en moderne 
museumsidé har ting av de forskjelligste slag tendens 
til å ende side om side, på alle modernitetens roteloft. 
Natur- og kulturting, bruksgjenstander og kunstobjek-
ter har endt opp som hybride sammenstillinger bak de 
ordnede fasadene. Nettopp hybridene var også noen 
av de mest etterspurte kuriositetene i de tidligmoderne 
kuriositetskamrene, en hestekjeve vokst inn i en rot, en 
framstilling av Jesu lidelseshistorie skåret ut inne i en 
kirsebærstein, dette vitnet om menneskenes og naturens 
kunstferdighet. Slik viste de ikke bare ulikeartete ting 
i samme rom, men også ulike krefter i arbeid i samme 
type materialitet. Naturens lek og menneskenes lek – 
naturens og menneskenes kunst var under-skapende i 
seg selv.

Vital materialisme
Så hva om tingene altså spiller en annen rolle enn vi 
har tiltenkt dem i det moderne? Om tingene har en vi-
tal tingkraft? Den politiske filosofen Jane Bennett ga i 
2010 ut boka Vital materie (Vibrant Matter på engelsk) 
og argumenterte der for at materien har en egen virke-
kraft. Hun ønsker å bygge ned den hierarkiske motset-
ningen mellom mennesker på den ene siden og naturen 
og materien på den andre. Både mennesker og all ver-
dens ting og materie kan ses som vital, sier hun. Ting 
består av myriader av krefter, de er sammenstillinger av 
krefter som har en effekt på omverden. Men slik er det 
også med mennesker: Vi får et bedre begrep om handle-
kraft når vi slutter å se menneskene som autonome in-
divider og heller ser dem som vital materialitet, hevder 
hun. Bennett er toneangivende i en materiell dreining 
innenfor kultur- og samfunnsfagene, i et felt som ofte 
omtales som nymaterialistisk. Feltet handler både om 
de helt store og abstrakte filosofiske spørsmålene om 
hva som er verdens, menneskenes og livets natur – men 
også om det helt konkrete: Hvordan handler og tenker 
vi når vi står overfor helt konkrete materielle gjenstan-
der. Og hva gjør gjenstandene, hva driver de egentlig 
med – sammen eller alene? 

De nymaterialistiske teoriene gir verktøy for å forstå og 
beskrive det materialet mennesker og deres omgivelser 

and how something novel could arise in the juxtaposition 
of completely different objects and materials. Things were 
supposed to pique curiosity, and they did this best by being 
exhibited together with something unlike them. 

Anthropologist and sociologist Bruno Latour asserts that 
we have never been modern. Export such thoughts to the 
museum world and we might query whether museums have 
ever been modern. In many ways you could say the curiosity 
cabinets never went away. After all, things keep doing what 
they do. Dissimilarities, whether in the museum’s storage fa-
cilities or amongst private collectors, still hold a fascination. 
Contrary to modern museum objectives, conflicting things 
tend to end up alongside one another in all the cluttered 
attics, basements, and back rooms. Natural objects and ar-
tefacts of our making, utilitarian products and art pieces all 
evolve into hybrid compilations behind the ordered façades. 
It was just such hybrids that were in demand as attractions 
in the early modern curiosity cabinets: a horse jaw embed-
ded in a tree root, a depiction of the Passion of Christ carved 
into a cherry stone, such things are examples of natural and 
human artfulness. Thus, they exhibited not only contrast-
ing things in the same room, but also dissimilar powers at 
work in the same type of materiality. The play of nature and 
the play of people – nature’s workings and humanity's crafts 
were both sources of wonder. 

Vital materialism
So, what if things have played a different role than we had 
planned for them in our modernity? What if they have their 
own vital inertia? The political philosopher Jane Bennett 
published her book Vibrant Matter in 2010 and argued that 
matter has its own force, a vital materiality. She wants to 
deconstruct the hierarchical contradiction between human 
beings on the one side and nature and material things on 
the other. Humans and all things and matter can be seen 
as vital, she asserts. Things consist of a myriad of energies; 
they are juxtapositions of energies with an impact on their 
surroundings. And so it is with us: She claims we achieve a 
better concept of agency when we stop seeing humans as 
autonomous individuals but rather as materiality. Bennett is 
influential within a material shift within the cultural and so-
cial sciences, in a field which is often referred to as neo-ma-
terialistic. This field encompasses the great abstract philo-
sophical questions about the nature of the world, of human 
beings and life itself – but also the concrete sphere: How 
do we act and think when interacting with concrete material 
objects. And what are the objects up to, what are they really 
doing – together or alone? 

The neo-materialist theories offer novel tools for under-
standing and describing the matter that humans and our 
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består av på nye måter. De tvinger oss til å forsøke å 
ta materialet, like mye som formene, på alvor. En vai-
er, en tresville, et kullstykke endrer seg og undrer seg 
sammen. De er med i pågående prosesser av det som 
kanskje er forfall, men som også er vitale overganger til 
andre former. Det disse teoriene gjør er altså ikke nød-
vendigvis å filosofere om ting som avgrensede former, 
men om ting som prosesser der ulike materialer er i vital 
bevegelse. 

Den stillestående keramiske globen som gjør et num-
mer av å klare å stå stille, blir enda mer fascinerende når 
vi tenker på alle bevegelsene som får den til å beholde 
roen. Og får oss til å se stillstanden som en stadig vi-
tal bevegelse. Og kanskje er det utstillingsmediet i seg 
selv som aldri klarte å være moderne, fordi det alltid vil 
innebære sammenstilling – om gjenstandene står side 
om side med det likeartede eller det forskjellige så vil en 
utstilling uvilkårlig få oss til å sammenlikne og den vil 
få tingene til å bevege seg sammen. 

Museer: Fra gravkamre til undringssteder
Museer har blitt kalt mausoleer, gravkamre, steder der 
ting kommer når de dør. Når tingene kommer på museer 
er det god forvaltningsskikk å stoppe de pågående pro-
sessene. Tingene skal reddes fra mugg og råte og skade-
dyr – naturlig nok. Men er det ikke slik at dersom tinge-
nes vitale materialitet skal kunne komme til uttrykk, må 
noen prosesser få utspille seg? En måte er å la ulike ting 
og ulike materialiteter få støte mot hverandre og stilles 
sammen, slik som i kuriositetskabinettene. Med et bed-
re ordforråd og et bedre blikk for de ulike gjenstandenes 
materialitet vil både slektskap og ulikhetene mellom de 
ulike materialene komme til syne. Og kanskje gi nye 
måter å erfare vitaliteten i verden omkring oss mennes-
ker. Det kan gi oss bedre verktøy til å inkludere naturen 
og dens ting i politikken – en tingenes politiske økologi 
– slik undertittelen på Jane Bennetts bok oppfordrer oss 
til. Vi kan kanskje aldri forstå det materielle eller tinge-
ne rundt oss, men vi kan inkludere dem i våre prosesser, 
og undre oss sammen med dem. 
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surroundings consist of. They make us attempt to take 
matter, not only its forms, seriously. A wire, a wooden tie, 
a chunk of coal – they change and wonder together. They 
are part of ongoing processes of what might be decay, but 
which are also vital transformations into other forms. What 
these theories do is not necessarily philosophize about 
things as distinct forms, but rather of such things as pro-
cesses in which various materials are in vital motion. 

The inert ceramic globe which puts on the performance 
of standing still becomes all the more intriguing when we 
consider all the forces mustered to keeping it put. And we 
perceive the standstill as an ever-vital motion. Perhaps the 
exhibition medium itself never managed to become mod-
ern because it will always entail juxtaposition – if objects 
are placed next to one another with similar works or dif-
ferent ones, the exhibition will inevitably make us compare 
and it will set the things in motion. 

Museums: From tombs to places of wonder 
Museums have been called mausoleums, burial cham-
bers, places where things come when they die. When 
things arrive at museums it has been good administrative 
practice to stop their ongoing processes. Restorations 
might be made or naturally enough at least precautions to 
prevent future degradation, saving the pieces from mould 
and rot and pests. But isn’t it true that if the thing’s vital 
materiality should be expressed, some processes must 
be permitted to play out? One way of doing this is to allow 
for different things and materials to collide and juxtapose, 
as in the curiosity cabinets. Both the kinship and the dif-
ferences between different materials are more readily evi-
denced when beheld with a better vocabulary and eye for 
the disparate material combinations of the objects. Maybe 
this can also promote new ways of experiencing the vitality 
in the world around us, it can equip us with better tools for 
including nature in politics – with all its scope – a politi-
cal ecology of things, as the subheading of Jane Bennet’s 
book suggests. Maybe we can never understand the ma-
terial or the things around us, but we can include them in 
our processes and experience wonder together with them. 

Literature
Jane Bennett, 2010. Vibrant Matter. A Political Ecology of 
Things. Duke University Press.
Bruno Latour, 1993. We Have Never Been Modern. Har-
vester Wheatsheaf.
Barbara Maria Stafford, 2001. “Revealing Technologies/
Magical Domains”. In Barbara Maria Stafford og Frances 
Terpak. Devices of Wonder. From the World in a Box to Im-
ages on a Screen. Getty Research Institute.



138 139138 139

Kunstnere Artists

Anne Beate Tempelhaug 
f. 1954 i Mosjøen
annbeate@tempelhaug.no 

Bente Sætrang 
f. 1946 i Valdres
setrang@online.no 

Anne Line Sund 
f. 1961 i Bærum
sundanneline@gmail.com 

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

Astrid Sleire 
f. 1961 i Bergen
astridsleire@gmail.com 

Christin Løkke 
f. 1970 i Trondheim
christinlokke@outlook.com 

Anne Helen Robberstad 
f. 1970 i Haugesund
annehrobberstad@hotmail.com 

Bente Valentinsen Dankertsen 
f. 1956 i Bergen
bente.dankertsen@fusi.no 

Anni Onsager 
f. 1960 i Bærum
anni.onsager@gmail.com 

Cato Løland 
f. 1982 i Kvinnherad
lolandcato@gmail.com 

Bente Bøyesen 
f. 1967 i Skien
benteboyesen@gmail.com 

Daniela Bergschneider 
f. 1986 i Paderborn, Tyskland
daniela.bergschneider@gmail.com 

Eva Schjølberg 
f. 1959 i Oslo
eschjoel@online.no 

Eirik Gjedrem 
f. 1959 i Drøbak
eg@eirikgjedrem.no 

Karen Klim 
f. 1951 i København, Danmark
k.klim@online.no 

Irene Nordli 
f. 1967 i Oslo
irene.nordli@gmail.com 

Gunnar Thorsen 
f. 1948 i Stavanger
gu-thor@online.no 

Kari Mølstad
f. 1977 i Ringerike
post@karimolstad.no 

Ida Siebke 
f. 1991 i Oslo
siebkeglass@gmail.com 

Kristin Keegan 
f. 1988 
Edmonton, Alberta, Canada
kristenkeegans@gmail.com 

Gerd Wevling Matre 
f. 1969 i Sarpsborg
gerdwmatre@gmail.com 

Elin Hedberg 
f. 1988 i Stockholm, Sverige
info@elinhedberg.se 

Kari Håkonsen 
f. 1969 i Åsnes
post@klartglass.no 

Jim Darbu 
f. 1981 i Oslo
jimdarbu@gmail.com 

Guri Sandvik 
f. 1957 i Kristiansund
guri.sandvik@online.no 

Kari Aasen 
f. 1950 i Bergen
karaasen@online.no 

Ingrid Aarvik Berge 
f. 1987 i Oslo
ingrid.aarvik.berge@gmail.com 

Kristin Sæterdal 
f. 1963 i Trondheim
tinsa@kristinsaeterdal.com 



140 141140 141

Line Anda Dalmar 
f. 1983 i Stavanger
line.andadalmar@gmail.com 

Kristina D. Aas 
f. 1978 i Klaipėda, Litauen
kristina.d.aas@gmail.com 

Nina Malterud 
f. 1951 i Oslo
nina.malterud@gmail.com 

Margrethe Loe Elde 
f. 1968 i Drammen
margrethe_loe_elde@hotmail.com 

Lisa Rytterlund 
f. 1988 i Stockholm, Sverige
lisarytterlund@hotmail.com 

Pauliina Pöllänen 
f. 1983 i Kuusamo, Finland
pauliina.pollanen@gmail.com 

Magnhild Rølvåg 
f. 1969 i Levanger
magnhild.rolvaag@gmail.com 

Sidsel Hanum 
f. 1955 på Hamar
hanum@online.no 

Line Solberg Dolmen 
f. 1982 i Trondheim
linedolmen@gmail.com 

Lene Tori Obel Bugge 
f. 1962 i Oslo
lenetori@gmail.com 

Nina Andrea Standerholen
f. 1981 på Hamar
nina.standerholen@gmail.com 

Masoud Alireza
f. 1985 i Tehran, Iran
masoud.alireza85@gmail.com 

Lydia SooJin Park 
f. 1989 i Seoul, Korea
me.ceramicsculptor@gmail.com 

Renate Desiree Dahl 
f. 1978 i Horten
renatedesiree@gmail.com 

Maia Birkeland 
f. 1978 i Førde
post@maiabirkeland.no 

Sidsel Palmstrøm 
f. 1967 i Trondheim
sidselpalmstrom@gmail.com 

Sofia Karyofilis 
f. 1978 i Oslo
sofiakaryofilis@yahoo.no 

Signe Halle 
f. 1955 i Torvikbukt
sh@signe-halle.com 

Wisam Al-Samad 
f. 1968 i Bagdad, Irak
wisam_alsamad@yahoo.com 

Trond Johan Skog 
f. 1957 i Kristiansand
trond.johan.skog@gmail.com 

Tonje Høydahl Sørli 
f. 1978 i Oslo
tonjesorli@gmail.com 

Siri Berqvam 
f. 1977 i Skedsmo
lunasiri@gmail.com 

Åse Ljones 
f. 1954 i Hardanger
aaseljones@gmail.com 

Trude Westby Nordmark 
f. 1969 i Skien
trude@trudewestby.com 
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