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Symboltunge, historiske møbler og kanoniserte 
kunstverk vekkes til live og aktiveres av 

så basale og såkalt verdiløse objekter som rekved 
og påpeker likheter i form, stoff og tekstur på kryss 

av stilhistorien og andre etablerte hierarkier.
– Fra juryens begrunnelse for Kunsthåndverkprisen fra BKH 2017 –

Vinneren av Kunsthåndverkprisen 2017 fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH): Irene Nordli for verket Rotfylling. Foto: Lykt AS

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE



INNHOLD
NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

KUNSTHÅNDVERK I 2017

UTSTILLINGER OG ANDRE 
FORMIDLINGSPROSJEKTER
Årsutstillingen 2017
Temautstillingen 2017

FAGLIG UTVIKLING OG NETTVERK
Tidsskriftet Kunsthåndverk
Firing Up
Nettverk
Priser

MARKEDSUTVIKLING
Oslo Design Fair
Norway Designs NÅ

FORVALTNING AV STATLIGE 
STIPENDORDNINGER

KOMMUNIKASJON OG KOMPETANSESENTER 

ÅRSREGNSKAP

STYRE OG ANSATTE

5

6

8
8

10

12
12
14
16
17

18
18
18

20

22

24

26

På forsiden:Heidi Bjørgan: Object 168. Fra årsutstillingen Kunsthåndverk 2017. Foto Lykt AS
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Ellen Grieg:  
Transformasjon 3.  

Fra årsutstillingen Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke 
kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk 
av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Organisa- 
sjonen er inndelt i syv regioner med omlag 880 medlem-
mer, med hovedkontor i Oslo. NK produserer utstillinger 
og seminarer, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk og forval-
ter statlige stipendordninger. NK mottar statlig drifts- 
tilskudd for formidlingsvirksomheten og stipend- 
forvaltningen. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian 
Crafts, Galleri Format Oslo og KRAFT – rom for kunst- 
håndverk (Bergen).

VISJON
Det er attraktivt å skape kunsthåndverk.
Kunsthåndverk synes, brukes og engasjerer. 
Medlemmene er aktive bidragsytere og opplever et sterkt 
eierforhold til organisasjonen.

Fra åpningen av årsutstillingen Kunsthåndverk 2017 på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Foto Susann Jamtøy
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Kunsthåndverk anno 2017 er en livskraftig og 
mangefasettert kunstform. Det gleder oss å 
se at norske utøvere skaper mange sterke ut-
stillinger for publikum over hele landet, og at 
dette nivået gjør at norsk kunsthåndverk opp- 
leves som høyst interessant også i utlandet. 
Kunsthåndverkere er også aktive innen kunst 
i offentlig rom og skaper gode romlige opple-
velser i skoler, sykehus og andre offentlige are-
naer. Mange utøvere er aktive på ulike messer 
og markeder, eller driver egne verkstedutsalg 
og fellesutsalg, hvilket også er en utmerket 
måte å møte publikum på. I tillegg til dette 
bruker kunsthåndverkere sin kompetanse 
som konsulenter, kuratorer, i formidling eller 
pedagogiske sammenhenger, så kunstnerne 
møter samfunnet på mange ulike måter.

Denne livskraften og mangslungenhe-
ten speiler også Norske Kunsthåndverkeres 
virksomhet, hvor vi i formidlingen er aktive 
med utstillinger, tidsskrift, faglig utvikling, 
markedsutvikling og stipendbehandling. Års-
utstillingen er vårt flaggskip – en juryert ut-
stilling som startet opp for over 40 år siden 
og som gir et godt innblikk i hva som skjer ak-
kurat nå på kunsthåndverkscenen. Utstillin-
gen har stor oppslutning blant kunstnerne, så 
juryen har et omfattende innsendt materiale å 
velge fra. Det er spennende for oss å se hvor-

dan utstillingen endres for hvert år med nye 
juryer og med nye visningssteder. 

Vi er inne i en periode hvor vi har flere sam- 
arbeidspartnere enn tidligere, siden Kunst- 
industrimuseet er stengt og Nasjonalmuseet 
er i en omleggingsfase. Dette gjør at vi får vist 
samtidskunsthåndverk flere steder i landet 
og knytter relasjoner til flere produksjons- 
miljøer. En såpass stor produksjon som års- 
utstillingen gjør at vi arbeider tett sammen 
med visningsstedet over lang tid, og dette er 
en fantastisk måte å bli kjent med flere aktø-
rer i det visuelle kunstfeltet på. 

I 2017 skapte vi årsutstillingen og formid-
lingsprogrammet sammen med fagstaben på 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, et mu-
seum vi har samarbeidet med flere ganger tid-
ligere. Vi fokuserte spesielt på formidlingen i 
sosiale medier, med videoer og presentasjon av 
enkeltverk og -kunstnere. Nytt av året var også 
uteromsprosjektene i samarbeid med Trond-
heim kommune og utdelingen av debutant- 
prisen fra Norske Kunsthåndverkeres veder-
lagsfond. Alt dette representerer spennende 
nyvinninger for NK.

Det var uvanlig høy aktivitet for NKs  
temautstilling i 2017. Dette er en regional ut-
stillingsserie som skal belyse interessante og 
aktuelle tematiske vinklinger innen samtids- 

KUNSTHÅNDVERK I 2017
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kunsthåndverket, og som arrangeres av et av 
NKs regionlag i samarbeid med visningssted 
og NK sentralt. I år var tre utstillinger i gang 
parallelt: først og fremst Multiply – mitt hjem 
i regi av NK Vest-Norge med flere visninger og 
seminarer, mens temautstillingen for 2016 I 
Craft, I Travel Light fortsatte sin turné i nord 
og lanserte bok, og temautstillingen Hunger 
startet opp workshoper som leder frem til ut-
stilling i 2018. 

Tidsskriftet Kunsthåndverk økte sin  
satsing på publisering av anmeldelser på 
nett i 2017, noe som er en god utvikling, si-
den det gjør den faglige refleksjonen som 
en anmeldelse representerer mer aktuell og 
tilgjengelig for et større publikum. Redak-
tøren vår, Cecilie Tyri Holt, har gjort et ny-
brottsarbeid med podcasten Kunstpodden, 
som produseres i samarbeid med Norwegian 
Crafts. NK har videreutviklet satsing på for-
midlingen av ukens kunsthåndverker og  
kunstnerpresentasjon på nett, noe som gene- 
rerer stor interesse på sosiale medier. 

Firing Up fortsatte videre nordover i 2017, 
et prosjekt som skal re-starte keramikkovner 
på landets skoler med keramikeren som den 
lokale ressurs. Dette er et prosjekt som vekker 
engasjement hos mange, og i 2017 ble i alt 17 
delprosjekter gjennomført, fra Arendal i sør 

til Tromsø i nord. NK fortsatte også arbeidet 
med markedsutvikling, med samarbeid med 
Oslo Design Fair og Norway Designs.

2017 var et spesielt år for oss i NK, siden 
daglig leder Elisabeth Sørheim på våren ble 
langtidssykemeldt. Derfor er vi to som skri-
ver dette forordet. Sørheim er nå heldigvis 
vel tilbake. 

Avslutningsvis vil vi takke våre tilskudds- 
givere Norsk kulturråd og Kunsthånd- 
verkernes fond som gjør det mulig for å oss å 
drive vår formidlingsvirksomhet stadig frem- 
over. Vi vil også takke for energigivende  
samarbeid med kunstnere, visningssteder og 
andre partnere. 

Med sin tradisjonelle forankring, sine 
samtidsaktuelle referanser og en visuell 
rikdom som åpner for nye assosiasjoner 

fra betrakteren har dette 
verket stort formidlingspotensial.

– Fra juryens begrunnelse for NKs debutantpris 2017 –

Vinneren av NKs debutantpris 2017:  
Ahmed Umar for verket Hijab (Annual Protection).  

Foto: Lykt AS

Elisabeth Sørheim
daglig leder 

Lise Stang Lund
vikarierende daglig leder 
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ÅRSUTSTILLINGEN

Kunsthåndverk 2017 
14. oktober – 3. desember 2017 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
(NKIM), Trondheim

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling er 
den største mønstringen av norsk samtids- 
kunsthåndverk og ble første gang vist i 1975. 
Utstillingen har åpen innsendingsrett og  
juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å 
vise et mangfold av det som skapes av norske 
kunsthåndverkere i dag.

Kunsthåndverk 2017 ble produsert i nært  
samarbeid med Nordenfjeldske Kunstindustri- 
museum. Utstillingen viste verk av 48 kunst-
nere innen alle materialgrupper. I tillegg ble 
to performative utekunstprosjekter avviklet 
på allmenningen Ravnkloa i samarbeid med 
Trondheim Kommune.

Juryen bestod av Edith Lundebrekke (le-
der), Reinhold Ziegler, Anne Thomassen 
og Steffen W. Holden (NKIM). Utstillings- 
designet var ved Daniel Richards.

Kunsthåndverkprisen 2017 fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond gikk til keramiker Ire-
ne Nordli for verket Rotfylling. Ahmed Umar 
mottok NKs nyopprettede debutantpris for 
verket Hijab (Annual Protection).

Formidlingsprogram
Det var et omfattende formidlingsprogram 
knyttet til utstillingen. Sammen med Nor-
wegian Crafts og Nordenfjeldske Kunstin-
dustrimuseum arrangerte vi det interna- 
sjonale fagseminaret «Crafting Utopia and 
Dystopia: Futures of Craft in Museums». 
Kunstnersalongen «Nyskaping. En vanskelig  
gulrot å følge?» ble arrangert i samarbeid med 
Kunstseksjonen i Kritikerlaget. 

Videre ble det arrangert samtale med vin-
nerne av kunsthåndverkprisen og debutant-
prisen, juryomvisning, kunstnermøter med 
seks av de deltakende kunstnerne, samt en 
rekke åpne og tilrettelagte omvisninger. 

2400 skoleelever har besøkt utstillingen og 
deltatt i relaterte verkstedsoppgaver gjennom 
Den kulturelle skolesekken.

En egen katalog for utstillingen ble produ-
sert med bilder av alle verkene. Katalogen ble 
formgitt av Uredd designbyrå med et opplag på 

1000 eksemplarer. Katalogen er publisert digi- 
talt her: norskekunsthandverkere.no/fagstoff

Publikumstall
Utstillingen hadde 4601 registrerte besøken-
de.

Presse/media
Utstillingen ble omtalt i Dagsavisen, tids- 
skriftet Kunsthåndverk, i Kunstpodden og i 
lokale medier i Trondheim. Flere av kunstner-
ne fikk lokal presseomtale i forbindelse med 
deltakelse i utstillingen. 

Innkjøp
Salgsarbeidet fra årsutstillingen ble i 2017 
håndtert av Galleri Format Oslo. Det ble fore-
tatt offentlig innkjøp fra Trondheim kommu-
ne, Oslo kommunes kunstsamling og Norden-
fjeldske Kunstindustrimuseum. Det var også 
syv salg til Innkjøpskomiteen for norsk kunst-
håndverk (INK).

norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen

UTSTILLINGER OG ANDRE FORMIDLINGSPROSJEKTER

• 307 kunstnere 
søkte med til 
sammen 850 verk

• 48 kunstnere ble 
antatt med til 
sammen  
75 verk

Klara Pousette: Det växer - Myrica Gale. Fra Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS

Moa Håkansson: Väsen II. Fra Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 8



Kunstnerne: 
Admir Batlak 
Ahmed Umar 
André Normann 
Anne Léger 
Astrid Sleire 
Camilla Luihn 
Dorthe Herup 
Elin Melberg 
Elisa Helland-Hansen 
Ellen Grieg 
Emil Gustafsson 
Eric M. Kelly 
Erlend Leirdal 
Frantzsen&Mjanger
Harriet Normann 
Heidi Bjørgan 
Ida Disen 
Ingeborg Elieson 
Ingrid Becker 
Irene Nordli 
Jim Darbu 
Kari Mølstad 
Kiyoshi Yamamoto
Klara Pousette 
Kristin Opem 
Kristine Fornes 
Liilian Saksi 
Lillan Eliassen 
Lillian Tørlen 
Line Solberg Dolmen 
Linnéa Blakéus Calder 
Marianne Tjønn 
Matilde Westavik Gaustad 
Moa Håkansson 
Morten Allan Egstad
Nanna Melland 
Nils Martin
Nina Malterud
Ronja Elvenes
Sigurd Bronger
Sofia Karyofilis
Svein Ove Kirkhorn
Toril Redalen
Trine Hovden
Trude Johansen
Trude Westby Nordmark 
Åse Ljones

Sofia Karyofilis: Melk. Fra Kunsthåndverk 2017. Foto Lykt AS

Jim Darbu: Nemesis.  
Fra Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS

Kari Mølstad: Peak.  
Fra Kunsthåndverk 2017.  

Foto Lykt AS

Lillan Eliassen: Skog.  
Fra Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS

André Normann: I-landsproblemer.  
Fra Kunsthåndverk 2017.  

Foto Lykt AS

Ingrid Becker: Hidden Stone VI.  
Fra Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS

Admir Batlak: Bottom 3.  
Fra Kunsthåndverk 2017.  

Foto Lykt AS

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE



Fra åpningen av Multiply – mitt hjem på Kraft. F.v. prosjektleder Linnéa Blakéus Calder, Siri Brekke,  
Per-Olav Barmen, Marianne Berg, Gunnar Thorsen, Aron Li og Sofia Karyofilis. Foto: David Calder

Fra åpningen av Multiply – mitt hjem på Kraft. Verk av Anne Djupvik Andersen i 
bakgrunnen. Foto: Linnéa Blakéus Calder

TEMAUTSTILLING   
“MULTIPLY – MITT HJEM”

Visningssteder: 
Hå gamle prestegard, Nærbø, Rogaland:  
1. april – 28. mai 2017 
Møbelgalleriet, Stavanger: 
5. april – 12. august 2017 
KRAFT, Bergen, Hordaland: 
18. august – 24. september 2017 

Formålet med temautstillingen er å vekke  
interesse for kunsthåndverk hos publikum i 
alle deler av landet og å være til inspirasjon for 
fagmiljøet regionalt, nasjonalt og internasjo- 
nalt. Utstillingen skal produseres av et av 
NKs regionlag i nær dialog med NK sentralt 
og i samarbeid med en av landets formidlings- 
institusjoner for visuell kunst. 

Arrangør for temautstillingen i 2017,  
Multiply – mitt hjem var Norske Kunst- 
håndverkere Vest-Norge (NKVN). Prosjekt- 
leder var Linnéa Blakéus Calder. 

Visuell kunst i krysningsfeltet mellom kunst- 
håndverk og design
Tematikken i Multiply var mitt hjem, med fo-
kus på visuell kunst i krysningsfeltet mellom 
kunsthåndverk og design. Ett av kriteriene 
var at arbeidene som ble vist lot seg mangfol-
diggjøre i mindre eller større serier og at de 
passet for private hjem. Konseptet bak Mul-
tiply er at småskalaproduksjon innen kunst-
håndverk/design skal få kunstnerisk aksept 
på lik linje som grafikkproduksjon har innen-
for billedkunst. Prosjektet satte også søkelys 
på mva-problematikken.

Det var stor interesse for å delta i Multiply.

Deltakelse ble annonsert våren 2016 på lands-
basis i kunsthåndverk- og designmiljøene. 
Det var i alt 47 søkere fra hele landet til den 
åpne innsendingen til 1. juryeringen, basert 
på foto- og prosjektbeskrivelser. Kuratorgrup-
pen valgte etter 2. juryrunde ut ni prosjekter, 
i tillegg til fire kunstnere/designere som ble 
invitert til å delta i utstillingen.

Seminar
Et seminar ble avholdt 4. mai på Tou Scene i 
Stavanger. Heldagsseminaret hadde som mål 
å samle fagpersoner som arbeider i krysnings-
feltet mellom kunsthåndverk og design for 
nettverksbygging og erfaringsutveksling. 

Bidragsytere var NKs styreleder Lise 
Stang Lund som innledet om NKs arbeid med 
mva-saken; «Odd Standard» ved Constance  
Kristensen og Tonje Sandberg fra mikroverk-
stedet i Stavanger om sitt samarbeid med  
andre produsenter i inn og utland; keramiker 
Elisa Helland-Hansen om eget kunstnerskap; 
og designeren Mats Theselius fra Sverige om 
sitt kunstnerskap i nært samarbeid med den 
svensk møbelprodusenten Kallemo. Semina-
ret samlet 19 deltakere. 

En panelsamtale ble holdt på Litteraturhu-
set i Bergen i forbindelse med Designfestival 
Bergen. Temaet var kulturmoms innen flere 
kunstfelt.

Prosjektleder: 
Linnéa Blakéus Calder
(metallkunstner)

Kuratorgruppe: 
Mona Høye – leder
(tekstilkunstner) 
Gunilla M. Åkesson
(keramiker)
Constance Kristiansen
(keramisk designer)
Terje Johnsen
(daglig leder i 
Møbelgalleriet)
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Sigve Knutson:  
Vase Unnamed.  

Foto: Sigve Knutson

Kirsten Vikingstad Storesund foran sine lamper Milovat. Foto: Ida Buss

Marianne Berg:  
Hylla.  

Foto: Øystein Klakkegg

Vilde Jensen Hjetland:  
Kjøkkensmykke.  

Foto: privat

Kunstnerne:
Anne Djupvik Andersen
Aron Li
Elisabeth Seeger Halvorsen
Gunnar Thorsen
Heidi Winge Strøm
Kari Dyrdal
Kirsten Vikingstad Storesund 
Lars Beller Fjetland
Marianne Berg
Sigve Knutson
Siri Brekke & Per Tore Barmen
Sofia Karyofilis
Vilde Jensen Hjetland

Utstillingen fortsatte i 2017 med tre visningssteder:
Murmansk Regionale Kunstmuseum: 10. feb. – 19. mars 2017 
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø:  28. april – 8. okt. 2017 
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok: 22. okt. 2017 – 28. 
feb. 2018.
 Arrangør for temautstillingen 2016 var Norske Kunst- 
håndverkere Nord-Norge i samarbeid med Nordnorsk Kunst-
museum. Prosjektleder var Sigrid Høyforsslett Bjørbæk

FORMIDLINGSPROGRAM
Utstillingen hadde et omfattende formidlingsprogram på alle 
visningsstedene. I løpet av utstillingsperioden ble det arran-
gert to workshoper, fire seminarer med bl.a. artist talks og en 
rekke omvisninger og kunstnermøter. 
 Journalist Anki Gerhardsen og fotograf Aliona Pazdnia- 
kova fulgte prosjektet. På nettsiden icraftitravellight.com ble 
det publisert film, foto og tekster fortløpende.

PUBLIKASJON 
En illustrert bok (se bildet til høyre) på rus-
sisk og engelsk ble publisert i 2017 på forlaget 
”Uten tittel”. Boken ble lansert i Norge 6. okto-
ber på Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, og i 
Russland 12. oktober på Murmansk regionale  
kunstmuseum.

Redaksjonsgruppe: Inger Blix Kvammen, Charis 
Gullickson og Sigrid Høyforsslett Bjørbæk. 
Skribenter: Charis Gullickson, Jan-Erik 
Lundström, Mikkel Tin, Sigrid Høyforsslett 
Bjørbæk, Stephen Wolfe og Larissa Prokopievna 
Latisheva. 
Foto: Bjørn Jørgensen og Aliona Pazdniakova. 
Design: La Tigre, Milano.

NKs TEMAUTSTILLING 2016: “I CRAFT, I TRAVEL LIGHT”
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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 tradi- 
sjonsrike tidsskrift for visuell kunst, med før-
steutgaven datert 1980. Kunsthåndverk kom-
mer ut fire ganger i året med et opplag på 1900 
eksemplarer. Stoffområdet omfatter artikler, 
intervjuer og essays, reportasjer fra feltet 
kunsthåndverk og design. Tidsskriftet dis-
tribueres til abonnenter via løssalg, med noe 
distribusjon i Norden og utlandet forøvrig. 

Årgang 2017
Hovedsaken i 1/2017 var «Det kjente ukjente» 
av Cecilie Tyri Holt og omhandlet kroppslig 
persepsjon i forbindelse med arbeidene til Ire-
ne Nordli, Pia Antonsen Rognes, Anne Guro 
Larsmon og Moa Håkansson. 

I 2/2017 intervjuet Kjetil Røed kunstneren 
Edmund de Waal i forbindelse med de Waals 
utstilling på Artipelag utenfor Stockholm. 

Utgave 3/2017 var et temanummer om Mål-
tidet som så nærmere på forbindelsen mellom 
kunsthåndverk og matkultur. 

I 4/2017 var hovedsaken Christer Dynnas 
intervju med Alison Britton i anledning Brit-
tons utstilling på Galleri Format.

Plattformer
Fra juni 2015 har www.kunsthandverk.no vært 
en aktiv plattform for formidling av kunst- 
håndverk ved at én artikkel fra hver utgave 
av tidsskriftet har blitt lagt ut. I 2017 har re-
daktøren jobbet for å utvikle nettsiden til en 
plattform for dagens kunsthåndverkskritikk. 

FAGLIG UTVIKLING OG NETTVERK

Redaktør: 
Cecilie Tyri Holt

Designbyrå:
Minna Street

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

Kunstpodden er tilgjengelig på 
ulike podcast-plattformer, som 
Acast og iTunes.

Det er jobben vår, vi som jobber med kunst-
formidling, å droppe det selvsagte sammenliknings-

grunnlaget noen ganger og rett og slett 
skrive eller snakke om et objekt som det det er, i lys 

av seg selv – et fristilt objekt. Et kunstverk.
– Cecilie Tyri Holt –

I 2017 ble det publisert ti utstillingsanmeld- 
elser og én bokanmeldelse på nettsiden. 

Tidsskriftet Kunsthåndverk er synlig på 
Instagram med 1559 følgere per mars 2018. 
På Facebook har tidsskriftet 1665 følgere per 
mars 2018.

PODCASTEN KUNSTPODDEN
I november 2017 ble første episode av podcas-
ten Kunstpodden lansert, med Cecilie Tyri Holt 
som initiativtaker og programleder. Kunstpod-
den lages i samarbeid med Norwegian Crafts, 
med støtte fra Fritt Ord og Kulturrådet. 

Kunstpodden ser nærmere på hvilke struk-
turer som ligger bak utstillinger og hvilke pro-
sesser som styrer kunstnerskap og kunstsce-
nen. Podcasten setter ulike problemstillinger 
og temaer knyttet til kunsthåndverksscenen 
inn i større sammenhenger som for eksempel 
å diskutere keramikk og måltidet i en faktisk 
måltids- og matlagingssammenheng. 

Programleder tar sikte på å invitere ulike 
stemmer i studio for å belyse et tema fra man-
ge sider. 
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De  fire utgavene av tidsskriftet Kunsthåndverk fra 2017.
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FIRING UP
Firing Up i Norge er inspirert av ideer fra til- 
svarende prosjekt av vår søsterorganisasjon 
Crafts Council i Storbritannia. 

Ved å ta i bruk glemt utstyr på skolene, skal 
prosjektet tenne gløden for keramikk fra la-
veste til øverste skoletrinn. Keramikere spil-
ler en viktig rolle, for med Firing Up vil kunst-
nere formidle kunnskap og erfaringer i en ny 
sammenheng, tenne interessen hos de neste 
generasjonene og få rik erfaring tilbake.

Prosjektet skal gi lærere og elever kunnskap 
og glede ved å arbeide med keramikk og leire 
som skapende materiale samt vekke bevisst- 
het om glemte ressurser og gammel kultur. 

For å få en varig effekt skal ideen bak pro- 
sjektet over tid fases inn i skolen, kultursko-
lene og DKS-ordningen etter tre–fire års ut-
prøving i NK.

Støtte fra Kulturrådet
NK mottok prosjektmidler fra Kulturrådet 
(Kunstløftet) og satte i gang pilotprosjekt- 
et våren 2015. Prosjektet mottok midler fra  
Kulturrådet for videreføring i 2016 og 2017, 
fra avdelingene kulturvern og visuell kunst. 

Konferanse 
For hvert nytt år har prosjektet hatt nye lands-

deler i fokus. I 2017 var det Midt- og Nord-
Norge som ble prioritert, og en konferanse ble 
avholdt på Stormen kulturhus i Bodø 7. sep-
tember 2017. Konferansen søkte å knytte sam-
tidens keramikk og erfaringer med Firing Up 
sammen med vår kultur og kunsthistoriske 
arv og tradisjon på fagområdet keramikk. 

Åtte eksterne foredragsholdere fra skoler, 
museer, kunstnersentre og høgskolesektor 
deltok, i tillegg til fagfolk og politikere som 
debatterte statusen for estetiske fag i skolen. 

Eksterne samarbeidspartnere var: 
• Museum Nord, Vågan i Nordland
• Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær 
• Tromsø Museum – Universitetsmuseet 
• Nasjonalt senter for kunst og kultur i opp- 

læringen. 

Gjennomførte prosjekter i 2017
Firing Up 2017 hadde 15 keramikere i virk-
somhet fordelt på 17 ulike skoler i 10 ulike 
fylker. Den kulturhistoriske referansen har i 
2017 vært ytterligere poengtert i oppleggene. 
Ulike lokale og regionale kulturinstitusjoner 
har vært besøkt og konsultert, og noen av pro-
sjektene har benyttet internasjonale kultur-
historiske impulser. 

Eksempler på dette er et prosjekt i Tromsø 
der keramiker Marit Landsend samarbeidet 

1

3

2
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Bilder fra Firing Up i 2017: 
1: Elevarbeid fra Birkelund skole i Arendal. Foto: Andrea Scholze  
2: Elevarbeid fra Trondjord skole i Troms. Foto: Marit Ellisiv Landsend 
3: Elevarbeid fra Kjerringøy skole i Nordland. Foto: Trude Westby Nordmark 
4: Elevarbeid fra Veitvet skole i Oslo. Foto: Trude Westby Nordmark  
5: Elevarbeid utstilt på Galleri Format i Oslo. Foto: Trude Westby Nordmark  
6: Åpning av elevutstilling på Galleri Format i Oslo. Elevene mottar blomster fra prosjektmedarbeider 
Andrea Scholze. Foto: Trude Westby Nordmark 

Deltakende kunstnere og skoler:
• Anita Abtahi, Åsly skole i Trøndelag
• Anneli Belsvik Aras, Fitjar Vidaregåande Skule i Hordaland
• Grethe Winther-Svendsen, Svolvær barne- og ungdomsskole i Nordland
• Grethe Winther-Svendsen, Digermulen skole i Nordland
• Gro Suvatne, Lesja skole i Oppland
• Helen Mørken, Tønsberg Montessoriskole i Vestfold
• Hilde A. Danielsen, Ibestad skole i Troms
• Ingrid Cimmerbeck, Dønna skole i Nordland
• Ingrid Cimmerbeck og Ingvild Greve Alsos, Kjerringøy skole i Nordland
• Lene Tori Obel Bugge, Kroer Skole i Akershus
• Linda Lid, Strandebarm skole i Hordaland
• Marit Ellisiv Landsend, Bjerkaker skole i Troms
• Marit Ellisiv Landsend, Trondjord skole i Troms
• Ole Morten Rokvam, Birkelund skole i Aust-Agder
• Tiril Havdal, Dagskolen Lilleby i Trøndelag
• Trude Westby Nordmark, Veitvet skole i Oslo
• Wisam Alsamad, Sandbakken barne- og ungdomsskole i Østfold

med arkeolog Marianne Skandfer ved Tromsø 
museum. 

På Kjerringøy skole fokuserte Ingrid Cim-
merbeck og Ingvild Greve Alsos på båtbygger-
tradisjonen i Nord-Norge. 

Ole Morten Rokvam presenterte teens reise 
fra øst til vest, som ble utgangspunkt for elev-
enes arbeid i Agder. 

På Veitvet skole i Oslo bygde Trude Westby 
Nordmark på ornamenter fra elevenes ulike 
kulturelle opphav da hun introduserte grup-
pen av nyankomne til Norge for keramikk.

Elevutstillinger i gallerirom
Galleri Format, Oslo og KRAFT – rom for 
kunsthåndverk i Bergen, to profesjonelle vis-
ningssteder for kunsthåndverk, åpnet sine dø-
rer for Firing Up-prosjektet i mai 2017. Elev- 
arbeider fra Firing Up i 2015, 2016 og våren 
2017 ble stilt ut sammen med ett eksemplar 
av keramikernes egne arbeider. Stolte elever, 
foresatte og kunstnere fylte rommene i en ver-
dig framvisning som ga ny inspirasjon i arbei-
det med å vekke keramikkinteressen.

Mediedekning
Firing Up har i 2017 vært omtalt i flere lokale 
aviser samt tidsskriftet Utdanning.  

Spørsmålet er om ikke 
ovnen fortsatt hadde vært kald 

dersom ikke du hadde 
banket på vår dør

– Lærer på Os ungdomskule, Firing Up-pilot i 2016 –

6
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NETTVERK

Nordic Network of Crafts Associations 
(NNCA)
Nettverket ble etablert på Bornholm i 2010 
med mål om å styrke de nordiske kunsthånd- 
verksorganisasjonenes arbeid med å utvikle 
kunsthåndverksfeltet nasjonalt og interna- 
sjonalt. Nettverket består av Danske Kunst- 
håndværkere & Designere, Norske Kunst- 
håndverkere, Norwegian Crafts, svenske 
Konsthantverkscentrum, Sveriges Konst- 
hantverkare och Industriformgivare, finske 
Ornamo og islandske Handverk og Hönnun. 

Formålet med nettverksmøtene er å  
utveksle erfaringer, diskutere felles pro-
blemstillinger og vurdere nye samarbeids- 
prosjekter. Nettverket fikk bevilget midler fra 
Nordisk kulturfond 2010–14 og avholdt mø-
ter i Oslo, Bornholm, København, Stockholm, 
Helsinki og Paris. Høsten 2015 fikk nett- 
verket på nytt bevilget midler fra Nordisk 
kulturfond for å holde møter hver 10. måned. 
NNCA avholdt nettverksmøte i København 
høsten 2017. 

World Crafts Council (WCC)
World Crafts Council (WCC) er en inter- 
nasjonal organisasjon grunnlagt 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 mel-
lom kunsthåndverkere over hele verden. NK 
er medlem i WCC. Møtet i 2017 ble avholdt  
i Firenze.

Norsk kulturskoleråd
Norsk kulturskoleråd initierte og opprettet i 
2013 nasjonale ressursgrupper. NK ved dag-
lig leder Elisabeth Sørheim har vært med i 
ressursgruppa for fagområdet visuell kunst. 
Fagveilederen «Visuell kunst i kultursko-
len» forfattet av Robert Øfsti, ble ferdigs-
tilt av Norsk kulturskoleråd i august 2017 
som et resultat av dialog mellom ressurs- 
gruppa og ulike fagmiljøer, kunstinstitu- 
sjoner, universitets- og høgskolemiljøet.

Bilde fra nettverksmøte for NNCA i København høsten 2017.
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PRISER 

Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstne-
res Hjelpefond (BKH) 
Prisen har til formål å synliggjøre årsutstil-
lingens betydning for norsk kunsthåndverk. 
Prisen på kr 150 000 gikk til keramiker Irene 
Nordli for verket Rotfylling. Prisjuryen bestod 
av Edith Lundebrekke, Tovelise Røkke-Olsen og 
Gustav Svihus Borgersen (Norsk kritikerlag).

NKs debutantpris
Prisen har til formål å markere og synliggjøre 
nye utstillingsdeltakere og ble utdelt for før-
ste gang i 2017 til Ahmed Umar for verket Hi-
jab (annual protection). Prisjuryen bestod av 
Edith Lundebrekke, Reinhold Ziegler, Anne 
Thomassen og Steffen W. Holden (NKIM).

NKs ærespris
Prisen er en anerkjennelse av uegennyt-
tig innsats til fordel for kunsthåndverkernes 
kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige  
betydning og deles ut hvert annet år. I 2017 
gikk utmerkelsen til keramiker Jens Erland. 

NKs stipend til fremme av teoretiske studier 
innenfor kunsthåndverk 
Formålet med stipendet er å stimulere til fors-
kning i kunsthåndverkets historie, teori og kri-
tikk, både i samtid og fortid. Stipendet er på 
kr 50 000. Stipendet i 2017 ble tildelt Morten 
Spjøtvold, masteroppgave, Institutt for kunst- 
og medievitenskap, NTNU: Et nogenlundig 
fyldig utvalg av fremmed kunst og kunstin-
dustri. 

NKs studentpris
Formålet med NKs studentpris er å synlig- 
gjøre masterprosjekter som er interessante for 
kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling og 
bidra til kjennskap om organisasjonen. Prisene 
utdeles hvert år ved masterutstillingen ved hhv. 
Institutt for kunst, Universitetet i Bergen og av-
deling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen 
i Oslo og er på kr 15 000. I 2017 ble prisene til-
delt Andreas Dyrdal, Universitetet i Bergen og  
Paerla Pigao, Kunsthøgskolen i Oslo. 

Pearla Pigao vant NKs studentpris på Kunsthøgskolen i Oslo.Andreas Dyrdal vant NKs studentpris på Kunsthøgskolen i Bergen.
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NK har over lengre tid bygd opp kompetanse 
på feltet kreativ næring som et av flere tiltak 
for å styrke kunsthåndverket. Vi arbei-
der for at norsk kunsthåndverk blir repre- 
sentert på nasjonale arenaer av høy kvalitet 
som markeder, messer og spesialiserte salgs- 
utstillinger og har som mål at kunsthånd- 
verket når nye kunde- og publikumsgrupper. 
Vi bidrar også til å styrke eksisterende kunst- 
håndverksmarkeder. 

OSLO DESIGN FAIR 
25. –  28. januar 2017   
Norges Varemesse, Lillestrøm

NK har deltatt på ulike måter på Oslo Design 
Fair siden 2013, en arena som har hatt en posi- 
tiv utvikling de siste årene. 

I januarmessa deltok NK på flere områder. 
Fem kunsthåndverkere deltok i et panel ledet 
av redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, 
Cecilie Tyri Holt. Panelet ble avholdt på mes-
sens scene i hovedhallen. De fem kunstnerne 
innledet med å presentere seg selv og eget 
kunstnerskap. Deretter ledet Tyri Holt samta-
len rundt kunstnernes forhold til hverdagsri-
tualer. Bilder av verk av kunstnerne ble vist på 
skjerm underveis. Deltakende kunstnere var: 
glasskunstner Kari Håkonsen, tekstil- og per-
formancekunstner Svein Ove Kirkhorn, tek-
stilkunstner Kristine Fornes, keramiker Elisa 
Helland-Hansen og smykkekunstner Anna 
Talbot.

Kristine Fornes broderte på Tendens-om-
rådet alle dagene under messen og ble også 
intervjuet over tre oppslag i messekatalogen.

I tillegg fikk tre NK-medlemmer anledning 
til gratis standplass i messens inngangsparti. 
De tre som ble valgt ut blant flere søkere var 
Mona Ness, Lisa Nossen og Rita Egren.

Direktør for Oslo Design Fair, Grete Sivert-
sen, ble intervjuet på God morgen, Norge på 
TV2 og hadde på og med seg kunsthåndverk 
fra flere av kunstnerne som hun viste frem.

NORWAY DESIGNS NÅ 
Vol. 4 – Sum, 12. – 28. oktober 2017  
Norway Designs, Oslo

Norway Designs, Klubben og NK fortsatte 
samarbeidet fra 2014 og produserte 4. utgave, 

MARKEDSUTVIKLING

Vol. 4 Sum, av utstillingsserien Norway De-
signs nå. Våren 2016 speed datet norske de-
signere og kunsthåndverkere med norske pro-
dusenter. Datingen hadde som formål å skape 
fruktbare samarbeid hvor produsentene kun-
ne stå for en storskalaproduksjon av designer-
nes og kunsthåndverkernes ideer. Utstillingen 
viste summen av datingen.

Utstillingen viste åtte resultater av samar-
beid mellom: Fjord Fiesta og Sverre Uhnger & 
Thomas Jenkins; Røros Tweed og Sara Polmar; 
Heymat og Caroline Olsson; Opro og Ditte Al-
stad; Hasla og Sara Skotte; Trefjøla og Anders-
sen & Voll; Lillunn og Kaja Dahl; Magnor og 
Kristine Bjaadal.

Samtidig gav Norway Designs ut en jubile-
umsbok om Per Tannum, og det var fullt hus 
under åpningen. Produktene ble solgt i kommi-
sjon hos Norway Designs i utstillingsperioden. 
Det ble som sist utformet en katalog for utstil-
lingen.

Over: Oppslag fra Osle 
Design Fairs messekatalog. 
 
Her: Kristine Fornes´”Verk-
sted” i Tendens-området. 
Foto: Kristin Klette

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 18



Cecilie Tyri Holt (t.h.) ledet panelet med kunstnerne (f.v.) Kari Håkonsen, Anna Talbot, Kristine Fornes,  
Elisa Helland-Hansen og Svein Ove Kirkhorn. Foto: Kristin Klette

Norway Designs NÅ Vol. 
4: Sum representert ved 
smykker av Ditte Alstad; 
turkolleksjon av Kaja Dahl; 
glasskåler av Kristine 
Bjaadal og smykker av Sara 
Skotte. 
 
Foto: Siren Lauvdal 
Styling: Josefin Johansson

Kunstnerne:
• Anna Talbot  

Elisa Helland-Hansen  
Kari Håkonsen 
Kristine Fornes  
Svein Ove Kirkhorn  
deltok i panelet under 
Oslo Design Fair.

• Kristine Fornes  
broderte på messens 
Tendens-område.

• Anderssen & Voll 
Caroline Olsson 
Jenkins&Uhnger 
Ditte Alstad  
Kaja Dahl  
Kristine Bjaadal  
Sara Polmar 
Sara Skotte 
deltok på Norway 
Designs NÅ vol. 4 
“Sum”.
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NK administrerer de statlige stipendord- 
ningene gjennom Statens kunstnerstipend/
Norsk kulturråd. Innstillingsarbeidet gjø-
res av NKs innstillingskomite, bestående av 
seks kunsthåndverkere med ulik kompetanse 
og geografisk tilhørighet, oppnevnt av NKs 
landsmøte. Tildelingene foretas av Kultur- 
rådet.  

NKs stipendsøkervisning ble holdt i Musikk- 
og Scenehusets lokaler i Oslo i januar 2017. Vis-
ningen var åpen for publikum i tre dager og ble 
besøkt av ca. 200 personer. 

I 2017 var følgende stipendordninger til 
fordeling: fem stipend for etablerte og senior-

kunstnere, 23 arbeidsstipend/arbeidsstipend 
for yngre og nyetablerte kunstnere, kr 1 620 
000 til diversestipend og kr 1 155 000 til diver-
sestipend for nyetablerte kunstnere. 

I tillegg til de statlige stipendene fore-
tok komiteen innstillinger til stipender fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond og Kunst- 
håndverkernes fond. 

FORVALTNING AV STATLIGE STIPENDORDNINGER

Innstillingskomiteen 2017:
Irene Nordli, keramikk
Jens Erland, keramikk 
Ingun Myrstad, tekstil
Gabriella Göransson, tekstil
Sofia Karyofilis, metall 
Æsa Bjørk, glass

Elin Melberg:  
Lineage II.  

Fra årsutstillingen Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 20



Keramiske gjenstander har alltid hatt 
en funksjon, men de har alltid også hatt 
symbolsk verdi. For meg har ideen om 

en beholder vært det som har interessert 
meg, ja besatt meg, i årevis

– Keramiker og forfatter Edmund de Waal i Kunsthåndverk 2/2017 –
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DIGITALT KOMMUNIKASJONSARBEID

Nettsiden
NKs nettside www.norskekunsthandverkere.no 
er en kanal hvor vi jevnlig kommuniserer med 
publikum og kunstnerne. Det er lagt opp til 
at nettstedet skal være en dynamisk informa- 
sjonsplattform for kunsthåndverkere, kurato-
rer, konsulenter, presse og publikum. 

Her publiseres nyhetsartikler innen fag-

feltet, i tillegg finnes nyttig informasjon om  
blant annet støtteordninger, skatt og regn- 
skapsføring, MVA, toll og frakt, utstillings- 
vederlag med mer. Nettsiden har egen søk-
nadsportal for stipend og støtteordninger. NK 
jobber målrettet for at flere av våre medlem-
mer skal lage en kunstnerpresentasjon (visu-
ell CV) på nettsidene slik at denne kan bli en 
ressurs for publikum og fagpersoner i bran-
sjen.

KOMMUNIKASJON OG KOMPETANSESENTER

Fra NKs nettsted.
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Nyhetsbrev 
Nyhetsbrevet er en viktig kanal for informa- 
sjon til NKs medlemmer, og det er godt lest. 

Ukens kunsthåndverker
Hver uke promoteres Ukens kunsthånd- 
verker. Gjennom en målrettet prosess blir en 
kunsthåndverker som er aktuell med en ut-
stilling eller lignende, og som har en fyldig 
kunstnerpresentasjon, valgt ut. Ukens kunst- 
håndverker blir promotert i nyhetsbrevet, på 
nettstedet og på Facebook. På Facebook ser 
vi at Ukens kunsthåndverkere genererer flere 
klikk enn andre poster vi legger ut. Dessuten 
har Ukens kunsthåndverker blitt en promote-
ring som flere kunsthåndverkere ber om å få, 
ettersom de ser synligheten det medfører.

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, som fortsetter å gi  
betydelige resultater. I løpet av det siste året 
har vi fått 700 nye følgere på Instagram, og vi 
er nå i ferd med å passere 6000 totalt. På Fa-
cebook ser vi nesten samme økningen i antall 

følgere, med en økning på 500 det siste året. 
Det innebærer i underkant av 5000 følgere to-
talt. 

Kompetansesenter for norsk kunsthåndverk
NKs administrasjon behandler daglig hen-
vendelser fra publikum, institusjoner, organi- 
sasjoner og kunstnere. NK gir råd og vei-
ledning på mange områder, blant annet om 
statens utstillingsvederlag, juss, økonomi, 
skattespørsmål, MVA, eksport/import og for-
sikringer.

Eksterne samarbeidspartnere
I juridiske og økonomiske spørsmål sam- 
arbeider NK med ekstern ekspertise:
Økonomi: Maximillian AS 
Juss: Advokatene Graasvold og Stenvaag 
Opphavsrett: BONO og Kopinor. 

Fra NKs Instagram-profil. Fra NKs Facebook-profil.
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RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftstilskudd Norsk kulturråd 5 110 000
Tjenester til NK fagorganisasjon 1 133 148
Kontorhold NK fagorganisasjon 194 000
Kontorhold Norwegian Crafts 439 000
Prosjekttilskudd Norsk kulturråd 430 000
Inntekter/tilskudd tidsskriftet 900 623
Andre inntekter 416 863
Overførte prosjektmidler fra tidligere år 670 557
Overførte prosjektmidler til neste år -394 000
SUM DRIFTSINNTEKTER 8 900 190

Utbetalt Temautstillingen 360 000
Utbetalt utstillingshonorar, utstillingsvederlag 178 573
SUM UTBETALINGER 538 573

Lønn og sosiale kostnader 4 517 089
Utgifter til lokaler og husleie 879 867
Revisjon og regnskap 250 070
Informasjon/kommunikasjon/tidsskriftet 471 174
Reise/diett 304 117
Nettside/søknadsportal 135 583
Andre driftskostnader 1 605 332
Avskrivninger 207 556
SUM DRIFTSKOSTNADER 8 370 788
DRIFTSRESULTAT -9 171

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter 2 983
Annen finansinntekt 0
Annen finanskostnad 0
RESULTAT AV FINANSPOSTER 2 983

ÅRSRESULTAT -6 188
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BALANSE PR. 31.12.2017
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  
Nettside 160 438
SUM IMMATERIELLE EIENDELER 160 438

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 87 526
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 87 526
SUM ANLEGGSMIDLER 247 965

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 29 461
Andre kortsiktige fordringer 191 134
Sum fordringer 220 595
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 491 529
SUM OMLØPSMIDLER 2 712 124
SUM EIENDELER 2 960 088

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1.1. 230 747
Årets resultat -6 188
EGENKAPITAL 31.12. 224 559

GJELD
Kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk 215 135
Skyldig arbeidsgiveravgift 149 054
Skyldig feriepenger 345 686
Annen kortsiktig gjeld 1 844 540
Leverandørgjeld 181 114
SUM KORTSIKTIG GJELD  2 735 529 
SUM GJELD 2 735 529

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 960 088
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STYRE 
Hanne Øverland (leder) 
Putte H. Dal (nestleder)
Martin Woll Godal 
Sigrid Bjørbæk
Tora Endestad Bjørkheim
Marit Lønning Reiten (ansattes representant) 

Vararepresentanter: Kari Skoe Fredriksen og Hedda Bjerkeli 
Sekretær for styret: Elisabeth Sørheim (daglig leder)

ANSATTE
Det faste personalet i NK består av seks personer, med til sammen 4,8 årsverk. 

Elisabeth Sørheim, daglig leder (100 %)
Lise Stang Lund, vikarierende daglig leder fra 21.5 til 31.12.17 (100 %)
Anne Karin Brandt, kontorleder (100 %)
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder (100 %)
Kristin Klette, markeds- og kommunikasjonskonsulent (80 %)
Andrea Scholze, prosjektmedarbeider (50 %)
Mari Opsahl, politisk rådgiver fra 14.8.17 (50 %)

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

STYRE OG ANSATTE

Jeg er spesielt interessert i spenningen 
mellom det abstrakte og det gjenkjennelige 

satt opp mot tid og sted. Hvor langt kan man 
gå i abstraksjonen av et objekt, 

og likevel beholde det representative?
– Glasskunstner Anne Guro Larsmon i Kunsthåndverk 1/2017 –
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Svein Ove Kirkhorn: 
Picnic.  

Fra årsutstillingen Kunsthåndverk 2017.  
Foto Svein Ove Kirkhorn
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Kristine Fornes:  
Flower Cry.  

Fra årsutstillingen Kunsthåndverk 2017.  
Foto Lykt AS
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