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Når kunstnerne bruker utradisjonelle materialer 
for å oppnå et ønsket kunstnerisk uttrykk, hender det at 

materialet forandres i den samme vendingen. 
Det oppstår en forskyvning som skriver materialet inn 

i en ny forståelse. Lag på lag med lakk fra en graffitivegg 
blir byggemateriale for en beholder – en funksjonell 

og symbolsk bærer av et innhold som det beskytter og tar 
vare på, lik beholdere i materialer vi er mer 

fortrolige med, som metall, tre eller leire.
– NKs nasjonale jury i forbindelse med juryering av Årsutstillingen 2019 –

Thomas Iversen Power Pencils fra Årsutstillingen 2019, som ble vist på KODE Kunstmuseer i Bergen. Foto: Dag Fosse / KODE
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På forsiden: Therese Mathiesens verk Motstandens mellomspill fra Temautstillingen 2019 MÅ som ble vist på RAM galleri i Oslo. Foto: Inger Marie Grini
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Solveig Ovangers verk Hemisfære fra Temautstillingen 2019 MÅ. Foto: Inger Marie Grini
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke 
kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtids- 
kunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt. 
Organisasjonen har om lag 930 medlemmer og er 
inndelt i syv regioner. 

NK produserer Årsutstillingen og andre 
formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet 
Kunsthåndverk, innstiller til statlige 
stipendordninger og driver politisk 
påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd 
for formidling og stipendforvaltning. 

NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og 
galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Fra åpningen av Årsutstillingen 2019 på KODE i Bergen. En publikummer studerer verket Places I´ve Been, Things I´ve Seen av Camilla 
Luihn. Foto: Dag Fosse / KODE
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Norske Kunsthåndverkere formidling er 
en institusjon med lang historie. Ildsjelene 
bak opprettelsen av fagorganisasjonen 
Norske Kunsthåndverkere i 1975 var 
åpenbart opptatt av å kjempe for politiske 
gjennomslag for kunsthåndverkerne, bl.a. 
gjennom Kunstneraksjonen. Men like 
fullt var de svært bevisste på at en sentral 
oppgave var å styrke selve formidlingen av 
samtidens kunsthåndverk. 

En av maksimene på 70-tallet var 
«Formidling fronter faget». Derfor ble den 
aller første utgaven av NKs årsutstilling 
avholdt samme år som fagorganisasjonen ble 
etablert, og Formidlingssentralen opprettet 
i 1976. Dette var også bakteppet for at NK 
etablerte Galleri Format på nittitallet, først 
i Oslo og deretter i Bergen (senere etablert 

som et selvstendig galleri, KRAFT) og satset 
på utenlandsformidling av kunsthåndverk 
på 2000-tallet, først innenfor NK formidling 
og senere som et frittstående selskap, 
Norwegian Crafts.

Kunstnerstyrt formidling var og er en 
bred bevegelse i Norge. Vi i NK formidling 
er stolte av å stå i denne tradisjonen. Den 
juryerte Årsutstillingen er vårt fremste 
eksempel på dette, men ideer knyttet 
til kunstnerstyring gjennomsyrer mye 
av NKs aktiviteter: NKs temautstilling 
organiseres av kunstnerne selv i ett av NKs 
regionlag, tidsskriftet har et redaksjonsråd 
med kunstnere og andre fagpersoner, 
stipendsøknader vurderes av kunstnere og 
fagfeller av søkerne, og til sist: kunstnere tar 
de overordnede beslutningene i NKs styre 

KUNSTHÅNDVERK I 2019
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og fronter det fagpolitiske arbeidet. 
Åpen innsending hører til i dette 

bildet, og har vært – og jeg kan nærmest 
garantere at dette alltid vil forbli – et 
bærende prinsipp for NKs årsutstilling. Fri 
innsending er demokratisk i sin natur – alle 
kunstneriske ytringer blir sett og vurdert. 
Søknadene vurderes av en jury med fagfeller 
og en fagrepresentant fra museet, uten 
et tema eller en kuratorisk vinkling som 
filtrerer hvilke verk som er aktuelle.

Slik kan vi få inn kunstverk som kanskje 
ellers hadde gått under radaren på de som 
lager utstillinger – det som beveger seg 
i kunstfeltet, men som en kurator ikke 
nødvendigvis har blitt eksponert for. Og 
slik kan visningen og formidlingen av 
kunsthåndverk ta opp i seg mer av det 

som er kunsthåndverk akkurat nå, som gir 
grunnlag for en rik formidling.

Uten slike utstillinger risikerer vi et 
misforhold mellom det som er den levende 
samtidskunsten og det den framstilles som. 
Med slike utstillinger kan samtidskunsten 
bli og gjøre mer, fordi 
den utvider horisonten 
vår for omgang med 
kunst, både for de som 
nyter, tolker og skaper 
kunsten.

Kunstnerstyrt 
formidling gir med 
andre ord god mening 
også langt inn i 
2000-tallet.

Jeg fikk ofte kjeft som barn. 
Jeg klarte ikke å la være å 

stryke på pelskåpen til dama 
foran meg på bussen eller 

fløyelsputene og silkefrynsene 
på lampene til farmor.

– John Raustein i Kunsthåndverk 1/19 –

Fra åpningen av Årsutstillingen 2019 
på KODE Kunstmuseer i Bergen. 

Foto: Dag Fosse / KODE

Lise Stang Lund
daglig leder 
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OM ÅRSUTSTILLINGEN 
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 
er den største årlige mønstringen av norsk 
samtidskunsthåndverk. Den har åpen 
innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale 
jury, med mål om å ta pulsen på dagens 
materialbaserte kunst.

Den første utgaven av Årsutstillingen 
ble produsert i 1975, samme år som NK ble 
stiftet. Slik fikk utstillingen en helt sentral 
plass i den kunstnerstyrte formidlingen. 
Utstillingen produseres i nært samarbeid 
med et av landets kunstmuseer og har oftest 
blitt vist ved Nasjonalmuseet, KODE og 
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. 

Årsutstillingsjuryen består av tre 
kunsthåndverkere med ulik faglig bakgrunn 
oppnevnt av NKs landsmøte, i tillegg til 
en fagrepresentant fra museet. Søknadene 
vurderes i to omganger, først på bakgrunn 
av bilder og tekstmateriale, og deretter med 
fysiske verk. 

Gjennom formidlingsprogrammet 
søker vi å engasjere publikum, opplyse om 
samtidens kunsthåndverk og utvikle den 
faglige diskursen. Både et generelt publikum 
og fagmiljøet er målgrupper for de ulike 

tilbudene. Det arrangeres workshops, 
samtaler, debatter og presentasjoner. Hvert 
år utarbeides en katalog med alle de utstilte 
verkene og relevante tekster. Tre priser deles 
ut på utstillingens åpningsdag. 

ÅRSUTSTILLINGEN 2019
11. oktober 2019 – 5. januar 2020
KODE Kunstmuseer i Bergen
Årsutstillingen 2019 ble arrangert i 
samarbeid med KODE Kunstmuseer i Bergen. 
Det ble det søkt med over 1 200 verk fra 459 
søkere, som er ny søkerekord. Utstillingen 
viste totalt 58 verk av 42 kunstnerne eller 
kunstnergrupper. 

Juryen bestod av tekstilkunstner 
Kiyoshi Yamamoto (juryleder); metall- og 
smykkekunstner Aron Irving Li; designer 
og kunsthåndverker Kristine Bjaadal (vara 
for Katrine Køster Holst fra juni 2019) og 
førstekonservator Anne Britt Ylvisåker 
(KODE). 

Kunsthåndverkprisen 2019 fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond gikk til 
Kunstnerduoen Frantzen&Mjanger for 
verket Holde pust. Vidar Koksvik mottok 

UTSTILLINGER OG ANDRE FORMIDLINGSPROSJEKTER

• Vi mottok  
459 søknader 

• Det ble søkt med 
flere enn 1200 
verk totalt

• 42 kunstnere  
eller kunstner- 
grupper ble antatt  
til Årsutstillingen  
med til sammen  
58 verk

Juryen for Årsutstillingen 2019 i arbeid. 
F.v.: Kristine Bjaadal, Aron Irving Li, Kiyoshi Yamamoto 
og Anne Britt Ylvisåker.  
Foto: Marit Lønning Reiten
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Finn Erik Alsos’ minnepris for verket Cloud 
I, mens NKs debutantpris gikk til Veslemøy 
Lilleengen for verket Heimstavn.

Formidlingsprogram
Det var et omfattende formidlingsprogram 
knyttet til utstillingen. Åpningshelgen ble det 
arrangert intervju med vinnerne av samtlige 
priser og omvisninger med juryens leder. 
Videre ble det arrangert forelesning i regi 
av Norwegian Crafts, kritikersamtale i regi 
av Visp, paneldebatt om kunstkritikkens 
møte med publikum og panelsamtale 
med juryen. Kunstpodden produserte en 
episode fra utstillingen med utgangspunkt 
i den nevnte paneldebatten. Utstillingen 
ble også formidlet gjennom museets åpne 
omvisninger og medlemsarrangementer. 

Katalog
Siden 2018 er katalogen utgitt i samarbeid 
med tidsskriftet Kunsthåndverk, slik at 
Årsutstillingskatalogen og den faglige 
publikasjonen kan belyse hverandre og nå 
ut til enda flere lesere. I 2019 ble katalogen 
formgitt av Minna Street og trykket i et 
opplag på i overkant av 2000 eksemplarer. 
Katalogen ble delt ut til publikum på 
åpningen, distribuert til tidsskriftets 
abonnenter og er publisert digitalt her: 

norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen/
kataloger

Publikumstall
399 publikummere møtte opp på åpningen 
og utstillingen hadde 5 675 registrerte 
besøkende i visningsperioden.

Presse/media
Utstillingen fikk god pressedekning og ble 
omtalt i D2, Subjekt, TV2 Nyhetskanalen og 
BA og anmeldt i Bergens Tidende, på visp.
no og i Tidsskriftet Kunsthåndverk. Flere 
av kunstnerne fikk lokal presseomtale i 
forbindelse med deltakelse i utstillingen. 

Innkjøp
Salgsarbeidet fra Årsutstillingen ble håndtert 
av KRAFT. Til offentlige institusjoner ble det 
solgt åtte verk til Oslo kommune, åtte verk til 
Innkjøpskomiteen for norsk kunsthåndverk 
(INK) og ett verk til Utenriksdepartementet.  

norskekunsthandverkere.no/ 
arsutstillingen Kunstnerne: 

Andrea Scholze
Anne Léger
Astrid Sleire
Camilla Luihn
Cathrine Maske
Cato Løland*
Eirik Gjedrem
Eirin Bjørsland Hansen
Elin Hedberg
Ellen Grieg
Elna Hagemann*
Erlend Leirdal
Frantzen&Mjanger
Hanna Roloff*
Heidi Bjørgan
Helen Birgitte Hausland*
Ida Carolyn Helland-Hansen
Ingibjörg Gu∂mundsdóttir*
Jessie Blackmer*
Kadri Allekand*
Kari Hjertholm
Kirsten Vikingstad Storesund*
Kjersti Johannessen
Kristin Lindberg
Margrethe Loe Elde
Millie Behrens
Nina Malterud
Olaf Tønnesland Hodne*
Pål Vigeland
Reinhold Ziegler
Ruth Moen*
Signe Halle
Sigurd Bronger
Siri Berqvam*
Solveig Aalberg
Thomas Iversen
Tim Ekberg*
Tovelise Røkke-Olsen
Unn Fahlstrøm*
Veslemøy Lilleengen*
Vidar Koksvik
Øyvind Suul

*debutant i Årsutstillingen 2019Tim Ekbergs Spray box fra Årsutstillingen 2019. Foto: Dag Fosse /KODE
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F.v.: Eirin Bjørsland Hansen: Valkyrje, 
Ellen Grieg: Dans 

 
Anne Léger: #gift #gift #gift 

  
F.v.: Jessie Blackmer: Crushed,  

Øyvind Suul: Grayscape (variasjon #3) 
 

Fra Årsutstillingen 2019. 
Foto: Dag Fosse / KODE
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Veslemøy Lilleengen: Heimstavn 
  
F.v.: Margrethe Loe Elde: 
Avklipp,  
Reinhold Ziegler: Assembled 
Stone Age Utensil; Assembled 
Stone Age Paraphernalia; Assist-
ed Stone Age Banging Tool 
 
Eirik Gjedrem: Syklus 
 
Fra Årsutstillingen 2019. 
Foto: Dag Fosse / KODE
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TEMAUTSTILLINGEN 2019   
“MÅ”
NK Oslo og Akershus
23. mai – 30. juni 2019 
RAM galleri, Oslo 

Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 
produseres årlig av et av NKs regionlag 
og inngår som et viktig ledd i NKs 
formidlingsstrategi, med mål om å vekke 
interesse for kunsthåndverk hos publikum 
i alle deler av landet og være til inspirasjon 
for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Temautstillingen 2019, kalt «MÅ», 
ble arrangert av NK Oslo og Akershus i 
samarbeid med RAM galleri i Oslo. Formålet 
bak valgt tema var å vise fram «håndverket 
som gir uttrykk for tid, dedikasjon, 

repetisjon og stolthet rundt eget virke». 
Utstillingstittelen «MÅ» skal gjenspeile 
drivkraften som ligger til grunn for å 
etterstrebe disse kvalitetene. 

Utstillingen hadde åpen utlysning, og 
søknadene ble vurdert av kurator Vidar 
Koksvik og daglig leder ved RAM galleri, 
Joakim Borda-Pedreira. 153 søknader kom 
inn, og 18 kunstnere deltok i utstillingen. 
Utstillingen hadde 955 besøkende. I løpet 
av visningsperioden ble det arrangert 
åpne presentasjoner fra kurator og 
kunstnere, samt tre kunstnersamtaler. 
Det ble produsert en katalog med bilder av 
verkene i utstillingen, som ble trykket i 215 
eksemplarer og delt ut til publikum. Det ble 
også foretatt salg fra utstillingen til offentlige 
institusjoner og private samlere.

Fullt hus under åpningen på RAM galleri. 
 Foto: privat

Utstillingsplakat som viser Linnéa Blakéus 
Calders verk Ouroboros – Vann fra 

Temautstillingen 2019.  
Foto: Inger Marie Grini

Kunstnerne:
Anja Borgersrud
Anne Line Sund
Astrid Maria Heimer
Astrid Sleire
Cathinka Mæhlum
Elin Hedberg
John Skognes
Kari Mølstad
Karin Wyssenbach Røsaker
Lene Tori Obel Bugge
Linnéa Blakéus Calder
Lissette Escobar
Marianne Moe
Marsil Andelov Al-Mahamid
Philipp Spillmann
Solveig Ovanger
Therese Mathiesen 
Trude Westby Nordmark
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Fra NKs temautstilling 2019 MÅ. 
Foto: Inger Marie Grini

Marsil Andelov al-Mahamids On the Trail fra Temautstillingen 2019.  
Foto: Inger Marie Grini

Philipp Spillmann Bordbein #3 fra Temautstillingen 2019.  
Foto: Inger Marie Grini

Trude Westby Nordmarks Floating fra Temautstillingen 2019.  
Foto: Inger Marie Grini

Kari Mølstads Nova fra Temautstillingen 2019.  
Foto: Inger Marie Grini
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Glasskunstner Karen Klim i sitt verksted på Frysja i Oslo. 
Stillbilde av Martin Klim Kyllingmarks film fra formidlingsprosjektet Kunsthåndverk blir til.

KUNSTHÅNDVERK BLIR TIL
Med mål om å formidle kunstneriske 
prosesser knyttet til det profesjonelle 
kunsthåndverket, lyste NK ut produksjons-
midler til aktører i feltet som ønsket å 
dokumentere den skapende handlingen i 
utforming av kunsthåndverk. 17 prosjekter 
ble innvilget støtte og innlemmet i 

NKs digitale formidlingsstrategi, som 
innebærer presentasjon i sosiale media 
og opprettelsen av et videobibliotek for 
kunstneriske prosesser på NKs nettsted. 
Dokumentasjonsmaterialet ble produsert i 
løpet av 2018 og 2019, og videobiblioteket 
lanseres i løpet av 2020.

Elever fra Hedmark som deltok på “Se med hendene”. Foto: Christina Peel

SE MED HENDENE
I samarbeid med Turneorganisasjonen 
Hedmark og Nasjonalmuseets landsdekkende 
program ble det produsert et pilotprosjekt 
for å utvikle en samarbeidsplattform 
mellom produserende fylke, museet og 
NK. Prosjektet fokuserte på formidling av 
samtidskeramikk til elever i grunnskolens 
5.–7. trinn, med modellering som metode. 

I møte med et utvalg originalverk som 
presenterer alt fra den eldste, enkleste 
beholderformen til abstraksjon og figurasjon, 
laget barna romlige skisser basert på det 
vi ser, berører og snakker om. Ved å gripe 
kan man begripe, for eksempel begreper 
som volum, form, overflate og tyngdepunkt. 
Prosjektet ble prøvd ut på turné i Hedmark i 
skoleåret 2018/2019. 

Kunstnerne:
John Skognes
Kristin Opem
Guri Sandvik
Lillian Tørlen
Heidi Bjørgan
Mette Strøm
Sofie Nørsteng
Irene Nordli
Jim Darbu
Elin Aasheim

Formidler:
Christina Peel
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 Ingen av de enkelte formene i lysekronen 
fører deg til Venezia. Du kan ikke koble venetiansk  

glamour med skandinavisk minimalisme – dette 
er en selvmotsigelse, det lar seg simpelthen ikke gjøre. 
Og så har denne kunstneren gått og gjort det likevel!

De dråpeliknende formene nærmer seg nesten 
en form for Pop Art eller tegneserieestetikk. 

Her ligger det en frekkhet, en fri lekenhet, som bryter 
fullstendig ut av det tradisjonsbundne 

formspråket som lysekronen også tilhører.
– NKs nasjonale jury om vinneren av Finn Erik Alsos’ minnepris i 2019, glasskunstner Vidar Koksvik –
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TIDSSKRIFTET KUNSTHÅNDVERK
Tidsskriftet Kunsthåndverk utgis av NK og 
er det eneste fagbladet for kunsthåndverk 
i Norden. Det er også et av Norges mest 
tradisjonsrike tidsskrift for visuell 
kunst, med førsteutgaven datert 1980. 
Kunsthåndverk kommer ut fire ganger i 
året med et opplag på 1900 eksemplarer. 
Innholdet omfatter artikler, intervjuer, 
essays og reportasjer fra feltet kunsthåndverk 
og design. Tidsskriftet distribueres 
til abonnenter og via løssalg, med noe 
distribusjon i Norden og utlandet forøvrig. På 
nettsiden kunsthandverk.no publiseres det 
jevnlig anmeldelser av utstillinger og bøker 
om materialbasert kunst og design. 

Årgang 2019
Utgave 1/19 inneholdt to portrettintervjuer: 
Helene Duckert intervjuet Elise Storsveen i 
forbindelse med utstillingen på SOFT galleri, 
og Kjersti Solbakken snakket med John 
Raustein i forbindelse med utstillingen hans 
på Kunstnerforbundet. Elisabeth Haarr bidro 
med en historisk tekst om utviklingen i eget 
kunstnerskap. André Gali skrev minneord 
om Jan-Lauritz Opstad (1950–2018). Vi fikk 
også tillatelse til å gjengi et utvalg av Opstads 
populære Facebook-oppdateringer «Alle 
kunstverk har sin historie». 

Utgave 2/19 var et temanummer om 

FAGLIG UTVIKLING OG NETTVERK
Redaktør: 
Cecilie Tyri Holt

Designbyrå:
Minna Street

Redaksjonsråd:
Marit Lønning Reiten
Lars Sture
Tora E. Bjørkheim
Marianne Zamecznik
Solveig Lønmo

Utgave #1 og #2 fra 2019.

forholdet mellom kunst og litteratur. Cecilie 
Tyri Holt hadde intervjuet forfatter Olga 
Ravn og kunstner Lea Guldditte Hestelund. 
En rekke forfattere ble invitert til å bidra 
med ekfraser over utstillinger og verk. 
Tharaniga Rajah skrev diktet «Gjennom 
reinskallen ser ein lysande auge og kallar 
dei for stjerner» om Britta Marakatt-Labbas 
Historja. Edy Poppy skrev om Ann Katrin 
November Høibos utstilling på Sørlandets 
Kunstmuseum. Utgaven ble lansert på 
Litteraturfestivalen på Lillehammer med en 
artist talk mellom Tyri Holt og Poppy som 
ble dokumentert i Kunstpoddens episode «Å 
beskrive det visuelle». 

Utgave 3/19 ble sendt ut sammen med 
katalogen til Årsutstillingen 2019, så noe av 
innholdet i utgaven hadde en tematisk og 
visuell forbindelse til utstillingen. Helene 
Duckert intervjuet juryen for Årsutstillingen 
2019. Illustratør Mari Kanstad Johnsen 
ble invitert til å lage visuelle ekfraser over 
referanseverkene til Årsutstillingen. Utgaven 
ble aktualisert med en samtale på KODE 
mellom Duckert, Kiyoshi Yamamoto og Anne 
Britt Ylvisåker om juryeringsarbeid, og en 
paneldebatt om kunstkritikkens betydning. 
I panelet satt kulturredaktør i Bergens 
Tidene, Frode Bjerkestrand, kunstner Helene 
Duckert og kritiker Charlotte Myrbråten, 
ledet av Cecilie Tyri Holt. Paneldebatten ble 
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underkant av 6 000 unike besøk. Tidsskriftet 
Kunsthåndverk er synlig på Instagram med  
1 922 følgere pr. mars 2020. På Facebook har 
tidsskriftet 2 045 følgere per mars 2020.

PODKASTEN KUNSTPODDEN
I november 2017 ble første episode av 
podkasten Kunstpodden lansert, med Cecilie
Tyri Holt som initiativtaker og programleder. 
Kunstpodden ble i 2019 laget i samarbeid 
med tidsskriftet Kunsthåndverk, med støtte 
fra Fritt Ord og Kulturrådet. Kunstpodden 
ser nærmere på hvilke strukturer som ligger 
bak utstillinger og hvilke prosesser som 
styrer kunstnerskap og kunstscenen, med 
kunstkritikk som utgangspunkt. I en rekke 
av episodene hører vi stemmene bak tekster 
publisert i tidsskriftet Kunsthåndverk. I 
2019 ble det publisert elleve episoder. Siden 
oppstart har Kunstpoddens episoder hatt i 
overkant av 16 000 avlyttinger. Kunstpoddens 
årgang 2019 er produsert av Flink Pike.

Utgave #3 og #4 fra 
2019. Utgave #3 ble 
utgitt sammen med 
utstillingskatalogen for 
Årsutstillingen 2019.

Kunstpodden er tilgjengelig på 
ulike podkastplattformer, som 
Podtail, Acast, Spotify og iTunes.

dokumentert i Kunstpoddens episode «Vi vil 
jo ta kunsten på alvor». Arrangementet fikk 
støtte av Norske Kunsthåndverkere og Fritt 
Ord. 

Utgave 4/19 fungerte som en slags årbok 
for kritikk av materialbasert kunst i 2019, 
med utdrag av alle anmeldelsene som var 
blitt publisert på kunsthandverk.no i løpet 
av året. I tillegg bidro Silja Leifsdatter 
med et portrettintervju med Hanne Tyrmi. 
Eline Bjerkan snakket med Gunvor Nervold 
Antonsen i forbindelse med utstilling og 
nominasjon til Lorck Schives Kunstpris 2019. 
Bjerkans samtale med Nervold Antonsen kan 
høres i Kunstpoddens episode «Om å møte 
blikket bak maska». Både lydopptak og tekst 
var et samarbeid med ArtScene Trondheim.   

Plattformer
Fra juni 2015 har www.kunsthandverk.no 
vært en aktiv plattform for formidling av 
kunsthåndverk ved at utvalgte artikler fra 
tidligere utgaver av tidsskriftet har blitt lagt 
ut. Redaktøren jobber for å utvikle nettsiden 
til å bli en viktig plattform for dagens 
kunsthåndverkskritikk. Totalt i 2019 ble det 
publisert tretten utstillingsanmeldelser og
en bokanmeldelse på nettsiden. Redaktøren 
har også i 2019 samarbeidet med ArtScene 
Trondheim om sampublisering av 
anmeldelser og lydfiler slik at produksjonene 
får større nedslagsfelt og blir publisert på 
flere plattformer. Nettsiden hadde i 2019 i 
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NETTVERK
Nordic Network of Crafts Associations (NNCA)
NNCA ble etablert på Bornholm i 
2010 med mål om å styrke de nordiske 
kunsthåndverksorganisasjonenes arbeid med 
å utvikle kunsthåndverksfeltet nasjonalt og 
internasjonalt. Nettverket består av Danske 
Kunsthåndværkere & Designere, Norske 
Kunsthåndverkere, Norwegian Crafts, 
svenske Konsthantverkscentrum, Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, 
finske Ornamo og islandske Handverk og 
Hönnun. Formålet med nettverksmøtene 
er å utveksle erfaringer, diskutere 
felles problemstillinger og vurdere nye 
samarbeidsprosjekter.

NNCA samarbeider for tiden med Galleri 
F15 om produksjon av den internasjonale 
samtidskunsthåndverksbiennalen Tendenser 
2020 med fokus på en faglig publikasjon og et 
seminar knyttet til utstillingen. Det ble avholdt 
nettverksmøte i Oslo og samarbeidsmøte 
med kurator Randi Grov Berger og galleriet 
på Jeløya i juni 2019. Det ble også avholdt 
nettverksmøte i Stockholm i anledning første 
utgave av Stockholm Craft Week i oktober.  

World Crafts Council (WCC)
WCC er en internasjonal organisasjon 
grunnlagt i 1964 for å fremme forståelsen for 
kunsthåndverk i videste forstand. Det legges 
vekt på å spre kjennskap til det spesielle for 
de enkelte land og kulturer og å formidle 
kontakt mellom kunsthåndverkere over hele 
verden. NK er medlem i WCC med tilhørighet 
til WCCE (Europe). 

I 2019 feiret WCCE 40-årsjubileum, som 
ble markert med jubileumsutstillingen 
Crafting Europe i Grand Palais under 
messen Revelations i Paris i mai 2019. 
To norske kunstnere deltok: Elisabeth 
Thorsen og Erlend Leirdal. Det ble samtidig 
avholdt et symposium med lansering av 
nettverkets manifest og handlingsplan 
for en felles europeisk strategi for å styrke 
kunsthåndverkets vilkår i samfunnet. 

PRISER 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond (BKH) 
Prisen har som formål å synliggjøre 
Årsutstillingens betydning for norsk 
kunsthåndverk og går til kunstneren 
bak det verket juryen vurderer som mest 
betydningsfullt på årets utstilling. Prisen 
på kr 150 000 gikk til kunstnerduoen 
Frantzen&Mjanger for verket Holde pust. 
Prisen finansieres av Bildende Kunstneres 
Hjelpefond og prisjuryen bestod av Kiyoshi 
Yamamoto, Charlotte Bik Bandlien (Norsk 
kritikerlag) og Kari Aasen. 

Finn Erik Alsos’ minnepris 
Prisen har som formål å virke stimulerende for 
norske kunsthåndverkeres faglige fornyelse. 
Prisen skal gå til kunstneren bak et verk 
i Årsutstillingen som markerer en særlig 
nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling 
i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i 
fagfeltets utvikling. Prisen på kr 100 000 ble 
tildelt Vidar Koksvik for verket Cloud I. Prisen 

Frantzen&Mjanger mottok Kunsthåndverkprisen i 2019 for verket Holde pust. Foto: Dag Fosse / KODE

Frantzen&Mjanger. Foto: privat

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 18



finansieres av Finn Erik Alsos’ minnefond, og 
vinneren kåres av NKs nasjonale jury. 

NKs debutantpris
Prisen har som formål å markere og 
synliggjøre nye deltakere i Årsutstillingen 
og går til kunstneren bak det debutantverket 
juryen mener står sterkest med hensyn til 
kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Prisen 
på kr 25 000 ble tildelt Veslemøy Lilleengen for 
verket Heimstavn. Prisen finansieres av Norske 
Kunsthåndverkeres vederlagsfond, og vinneren 
kåres av NKs nasjonale jury. 

NKs studentpris
Formålet med NKs studentpris er å synliggjøre 

masterprosjekter som er interessante for 
kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling 
og bidra til kjennskap om organisasjonen. 
Prisene er på kr 20 000 og deles ut hvert år 
ved masterutstillingen ved hhv. Akademiet 
for samtidskunst ved Universitetet i 
Bergen og avdeling Kunst og håndverk ved 
Kunsthøgskolen i Oslo. I 2019 ble prisene 
tildelt Tone Andersen, Universitetet i Bergen 
og Eyvind Solli Andreassen, Kunsthøgskolen 
i Oslo. Prisen finansieres av Norske 
Kunsthåndverkeres vederlagsfond, og vinneren 
kåres av en jury med representanter fra NK og 
hhv. galleri Format og Nasjonalmuseet i Oslo 
og KRAFT og KODE Kunstmuseer i Bergen. 

Eyvind Solli Andreassen vant NKs studentpris på Kunsthøgskolen i Oslo.  
Foto: Marit Lønning Reiten

Vidar Koksvik ble tildelt Finn Erik Alsos’ minnepris. Foto: Kristin Klette

Tone Andersene vant NKs studentpris på Universitetet i Bergen.  
Foto: KRAFT

NKs debutantpris gikk til Veslemøy Lilleengen. Foto: Kristin Klette
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Øverst t.v.: Galleri Format ved Irija Øwre, snakker om prissetting i Trondheim. Foto: Kristin Klette / NK 
Øverst t.h.: Smykkekunstner Dagmar Mildes hos Wabisabi forteller om egne erfaringer med å bruke AirBnB til å 
markedsføre støping av egne ringer for opplevelsesturister i Tromsø. Foto: Kristin Klette / NK 
Nederst t.v.: Skomaker og kunsthåndverker Elisabeth Thorsen demonstrerer for Skienspublikummet hvordan 
man ved hjelp av et stort hvitt ark kan lage fotostudio i egen stue. Foto: © Elisabeth Thorsen 
Nederst t.h.: Smykkekunstner Kaja Gjedebo holdt et inspirerende innlegg på Osloseminaret. Her foreviget via 
Instastoryen til seminardeltaker @helleliejakobsen, og deretter videreformidlet på NKs instastory.

MARKEDSUTVIKLING
KOMPETANSEHEVENDE KUNSTNER- 
SEMINAR «LEVE AV EGEN KUNST»
Med ønske om å øke kunstnernes 
kompetanse på viktige områder som 
salg, prissetting, mva og kunstavgiften; 
kommunikasjon og markedsføring; 
webdesign; sosiale medier og arbeid 
opp mot pressen, søkte NK om midler 
fra Norsk kulturråds satsing på regional 
bransjeutvikling til å gjennomføre en 
seminarrekke i fem norske byer i 2018 og 
2019. 

Gjennom et nært samarbeid med NKs 
regionlag arrangerte vi seminar i Bergen i 
2018, og i Skien, Oslo, Trondheim og Tromsø 
i 2019. Seminarene hadde lokal tilpasning 
med lokale foredragsholdere. Innholdet på 
de ulike seminarene varierte derfor noe. 
I tillegg var noen av foredragsholderne 
kunsthåndverkere som kunne fortelle om 

egne erfaringer med salg og sosiale medier. 
KRAFT og Galleri Format, som begge 
er ledende gallerier på kunsthåndverk i 
Norge, snakket om salg, prissetting, mva og 
kunstavgiften.

Seminaret i Skien ble avholdt 19. mars på 
Spriten Kunsthall, og hadde 27 deltakere. 
Osloseminaret ble avholdt 22. mars på 
Sentralen med 53 deltakere. Dette seminaret 
ble strømmet slik at kunstnere over hele 
landet kunne følge med. I Trondheim ble 
seminaret avholdt 26. mars i designbutikken 
Alvar&Maija med 23 deltakere. Seminaret i 
Tromsø ble avholdt 29. mars på Fylkeshuset 
med 19 deltakere. 

Seminarene ble markedsført gjennom 
NKs nyhetsbrev og gjennom kontakt med 
billedkunstnerne lokalt i hver region. 
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NK administrerer de statlige 
stipendordningene gjennom Statens 
kunstnerstipend/ Norsk kulturråd. 
Innstillingsarbeidet gjøres av NKs 
innstillingskomite, bestående av seks 
fagpersoner med ulik kompetanse og 
geografisk tilhørighet, oppnevnt av 
NKs landsmøte. Tildelingene foretas av 
Kulturrådet. NKs stipendsøkervisning ble 
holdt i Musikk- og Scenehusets lokaler i 
Oslo i januar 2019. Visningen var åpen for 
publikum i tre dager og ble besøkt av ca. 100 
personer.  

I 2019 var følgende stipendhjemler 
til fordeling: 7 stipend for etablerte- og 
seniorkunstnere, 18 arbeidsstipend/
arbeidsstipend for yngre og nyetablerte 
kunstnere, kr 1 620 000 til diversestipend og 
kr 1 281 000 til diversestipend for nyetablerte 
kunstnere.

I tillegg til de statlige stipendene foretok 
komiteen innstillinger til stipender fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond og 
Kunsthåndverkernes fond.

FORVALTNING AV STATLIGE STIPENDORDNINGER

Innstillingskomiteen 2019:
Tekstil:    Regien Cox                              
Keramikk:   Trine Hovden (komiteleder)                  
Metall:    Sigurd Bronger 
Glass:    Ingrid Nord                             
Fritt grunnlag 1: Millie Behrens        
Fritt grunnlag 2: Solveig Lønmo 

Pål Vigelands EN-OG-EN 
fra Årsutstillingen 2019. 
Foto: Dag Fosse /KODE
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KOMMUNIKASJON
DIGITALT KOMMUNIKASJONSARBEID
NKs nettside norskekunsthandverkere.no 
er en kanal hvor vi jevnlig kommuniserer 
med publikum og fagfeltet. Det er lagt opp 
til at nettstedet skal være en dynamisk 
informasjonsplattform for kunsthåndverkere, 
kuratorer, konsulenter, presse og publikum. 

Her publiseres nyhetsartikler innen 
fagfeltet, fagstoff og informasjon om NKs 
utstillinger. I tillegg finnes nyttig informasjon 
for kunstnerne om  juridiske og økonomiske 
forhold, og nettstedet har også egen 
søknadsportal for stipend og støtteordninger 
og et kunstnerregister. NK jobber målrettet 

for at flere av våre medlemmer skal lage 
portfolio i kunstnerregisteret slik at det 
blir en foretrukket ressurs for publikum og 
fagpersoner i bransjen. I dag har ca. 330 
kunstnere portfolio, som er en økning på 10 % 
fra 2018. 

Høsten 2019 inngikk NK et samarbeid med 
designbyrået Fete Typer om design av en egen 
nettsidedel til Årsutstillingen:  
arsutstillingen.no i tillegg til redesign av 
NKs hovednettside. Formålet med dette er å 
skape en tydeligere profil for Årsutstillingen, 
og at informasjon om utstillingen skal være 
enklere å orientere seg i.

Høsten 2019 fikk 
Årsutstillingen egen 
nettsidedel designet 
av Fete Typer. 
Her kan publikum 
orientere seg i årets 
utstilling, nyheter, 
kataloger m.m.

I forbindelse med at 
Årsutstillingen fikk  
egen nettsidedel  
ble også NKs 
nettsted redesignet 
over samme lest. 
Nettstedet ble i 
den forbindelse noe 
restrukturert for å 
gi publikum bedre 
oversikt.
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Nyhetsbrevet er en viktig kanal for 
informasjon til NKs medlemmer, og det er 
godt lest med 55–75 % åpningsrate, noe som 
er et spesielt høyt tall. 

I 2019 besluttet NK å sende ut et eksternt 
nyhetsbrev, altså et nyhetsbrev som når 
publikum utenfor NKs medlemsbase. 
Nyhetsbrevet sendes ut 3–6 ganger i året, 
og informerer om Årsutstillingen og andre 
formidlingsarrangementer til NK, i tillegg til 
nyheter og informasjon om store utstillinger 
innen fagfeltet.

Hver uke promoteres Ukens kunst-
håndverker. Gjennom en målrettet prosess 
blir en kunsthåndverker som er aktuell 
med en utstilling e.l. – og som har en 
utfyllende portfolio på NKs nettside – valgt 
ut. Ukens kunsthåndverker blir promotert i 
nyhetsbrevet, på nettstedet og på Facebook. 
Dette fortsetter å generere trafikk på 
Facebook og er en ettertraktet promotering 
blant kunstnerne.

SOSIALE MEDIER 
NK satser på kommunikasjon gjennom 
sosiale medier, med en bevissthet rundt 
hvilke kanaler som benyttes til hvilke formål. 
NK jobber målbevisst med å øke synligheten 
på Facebook og Instagram. Det fortsetter å gi 
betydelige resultater. I løpet av det siste året 
har vi fått 750 nye følgere på Instagram, hvor  
vi nå har hele 8 050 totalt. På Facebook ser vi 
nesten samme økningen i antall følgere, med 
en økning på 550 det siste året, og vi har  
6 250 følgere pr. mars 2020. 

NKs Facebook- og 
Instagram-profil.
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RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftstilskudd Norsk kulturråd 5 250 000
Tjenester til NK fagorganisasjon 1 168 422
Kontorhold NK fagorganisasjon 269 485
Kontorhold Norwegian Crafts 365 833
Tilskudd utstillingshonorar Kulturdepartementet 250 000
Inntekter / tilskudd Tidsskriftet 1 376 650
Andre inntekter 170 643
Overførte prosjektmidler fra tidligere år 243 447
SUM DRIFTSINNTEKTER 9 094 480

Lønn og sosiale kostnader 4 826 147
Utbetalt prosjekter 375 000
Utbetalt utstillingshonorar, utstillingsvederlag 432 325
Utgifter til lokaler og husleie 1 028 760
Revisjon og regnskap 224 441
Informasjon / kommunikasjon / tidsskriftet 526 176
Reise / diett 282 601
Nettside / søknadsportal 238 921
Andre driftskostnader 706 738
Avskrivninger 57 099
SUM DRIFTSKOSTNADER 8 698 207
DRIFTSRESULTAT 396 273

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen rente og finansinntekter 1 241
Annen rente og finanskostnader 323
RESULTAT AV FINANSPOSTER 919

ÅRSRESULTAT 397 191
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BALANSE PR. 31.12.2019
EIENDELER
Immaterielle eiendeler  
Nettside 0
SUM IMMATERIELLE EIENDELER 0

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 39 929
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 39 929
SUM ANLEGGSMIDLER 39 929

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 2 834
Andre kortsiktige fordringer 262 580
Sum fordringer 265 414
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 000 593
SUM OMLØPSMIDLER 2 266 007
SUM EIENDELER 2 305 935

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital NK formidling 1.1. 278 538
Egenkapital Tidsskriftet 1.1. 75 000
SUM EGENKAPITAL 1.1. 353 538

Årets resultat NK Formidling 266 543
Årets resultat Tidsskriftet 130 648
Sum opptjent egenkapital i år 397 191
EGENKAPITAL 31.12. 750 729

GJELD
Kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk 126 979
Skyldig arbeidsgiveravgift 135 924
Skyldige feriepenger 289 094
Annen kortsiktig gjeld 835 064
Leverandørgjeld 168 145
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 555 206
SUM GJELD 1 555 206

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 305 935
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STYRE 
Hanne Øverland (leder) 
Tora Endestad Bjørkheim (nestleder)
Martin Woll Godal
Kari Håkonsen
Kristina D. Aas
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)

Vara: Svein Ove Kirkhorn og Inger Anne Nyaas
Sekretær for styret: Lise Stang Lund (daglig leder)

ANSATTE
Det faste personalet i NK formidling består av fem personer, med til sammen  
4,3 årsverk. 

Lise Stang Lund, daglig leder (100 %)
Anne Karin Brandt, kontorleder (100 %)
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder (100 %)
Kristin Klette, markeds- og kommunikasjonskonsulent (80 %)
Andrea Scholze, prosjektmedarbeider (50 %)

Redaktøren for tidsskriftet, Cecilie Tyri Holt, er ansatt på oppdragskontrakt.

STYRE OG ANSATTE

 Jeg liker å være i steinens 
langsomhet. En stillhet vi nærmest 

ikke kan oppfatte. Den bærer 
på en slags urviten og lever 

både før og etter oss.
– Lea Guldditte Hestelund i Kunsthåndverk 2/19 –
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Fra åpningen av Årsutstillingen 2019. Publikummere betrakter Veslemøy Lilleengens verk Heimstavn. Foto: Dag Fosse / KODE
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 norskekunsthandverkere.no      /norskekunsthandverkere     @norskekunsthandverkere      post@kunsthandverk.no
Norske Kunsthåndverkere, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, telefon 22 91 02 60

Ruth Moens verk Søyle fra Årsutstillingen 2019.  
Foto: Dag Fosse / KODE
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