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Skogen är en plats som kan skänka oss den typen av 
mening och här finns en intressant och kanske lite ovän-

tad likhet mellan skogen och konsthantverket. 
Konsthantverk handlar också om en mening bortom 

rationalitetens. 
– Mårten Medbo, utstillingskatalogen SKOG for Temautstillingen 2021 –

Nærbilde av Toril Redalens verk Uro, Skjelvende menneske fra Temautstillingen 2021 SKOG. Foto: Dag Jenssen
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På forsiden: Eirin Bjørsland Hansen sitt verk FØNIKS fra Årsutstillingen 2021. Foto: Alf-Georg DannevigNærbilde av Toril Redalens verk Uro, Skjelvende menneske fra Temautstillingen 2021 SKOG. Foto: Dag Jenssen
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Lorie Ballage sitt verk Twins / Fountain #4 fra Årsutstillingen 2021 på Sørlandets Kunstmuseum. 
Foto: Alf-Georg Dannevig
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke 
kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens material-
baserte kunst. Organisasjonen har om lag 1000 medlemmer og 
er inndelt i syv regioner. 

NK produserer Årsutstillingen, Temautstillingen 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 Temautstillingen 2021 på Telemark Kunstsenter i Skien. I front kan man se verket Gjenforenere av Jannik Abel.                   
Foto: Dag Jenssen
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Nok et unntaksår er over, hvor vi i NK 
formidling klarte å gjennomføre vårt 
program, til dels ofte i modifisert form. Vi 
har lært mye av disse tilpasningene. Mange 
av formatene vi har utviklet ønsker vi å ta 
med oss videre: som kunstnerportrettene 
gjennom Kunstnerbesøket, og webinarer 
og workshoper som gjør bransjeutviklings-
programmet vårt tilgjengelig over hele 
landet. Disse formatene har vist seg 
populære: de ti filmene i Kunstnerbesøket 
som ble produsert i 2021 hadde til sammen 
13 000 visninger og bransjeutviklingen 
hadde over 1400 deltakere.

Vi lyktes i 2021 å få en permanent styrking 
av fagstaben vår, med opprettelsen av en full 
stilling som formidlingskurator. Oppgavene  
i stillingen er delvis knyttet til vårt faste 
program, men har også gjort at vi har 
kapasitet til å sette i gang nye formidlings-

prosjekter og følge opp nye samarbeid. Denne 
styrkingen har vært en langsiktig ambisjon, 
og det er stort for oss at vi nå kan skape økt 
aktivitet!

NK formidling fortsatte i 2021 å utvide 
kretsen av museer vi samarbeider med for 
produksjonen av Årsutstillingen: denne gang 
med partnerskap med Sørlandets Kunst-
museum i Kristiansand. Vi fikk igjen et godt 
søknadstilfang, og juryen endte med et utvalg 
på 53 verk utfra hele 900 omsøkte verk. Vi 
opplevde at Årsutstillingen landet godt i
SKMUs saler, med en sober utstillings-
arkitektur og gode sammenstillinger av verk. 
Vi fortsatte satsingen på digitale formater, 
inkludert en digital omvisning i hele 
utstillingen, publisert på norsk, engelsk og 
fransk. 

Temautstillingen 2021 SKOG, ledet av 
NK Sør-Norge, ble i år rekordstor med 33 

KUNSTHÅNDVERK I 2021
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deltakende kunstnere. Utstillingen viste at 
det i kunsten finnes en fornyet interesse for 
skogen som inspirasjon og meningsbærer, og 
at råvarene naturen selv leverer er etterspurt. 
Utstillingen var et godt samarbeid med
visningsstedene Telemark Kunstsenter og 
Spriten Kunsthall, og kunstfestivalen 
Greenlightdistrict var også del av prosjektet. 

NKs landsmøte tok to store, prinsipielle 
beslutninger i 2021, som påvirker NK 
formidling. De var nært beslektet, siden de 
begge handlet om bruken av fysiske verk i 
vurderingsarbeid. Stipendsøkervisningen er 
nå historie, og innstillingsarbeidet skal f.o.m. 
2022 skje på grunnlag av tilsendt tekst og 
fotodokumentasjon. Videre skal 2. jury-
eringen av Årsutstillingen fremover skje 
uten levering av fysiske verk, men søkere kan 
levere og juryen kan etterspørre tilleggs-
dokumentasjon ved behov. Det var mange 

beveggrunner bak disse beslutningene: 
arbeid og kostnader for søkerne, avvikling av 
unødvendig frakt av miljøhensyn, samt gode 
erfaringer med heldigital søknadsbehandling 
under pandemien. 

Stor takk til alle gode samarbeidspartnere 
og juryer som var med å forme prosjektene 
våre. Og den største takken går til kunst-
håndverkerne, som 
skaper kunsten som er 
grunnlaget for all vår 
virksomhet!

Kunst kan være akkurat det du 
trengte å se, høre eller føle 
akkurat da det sto på som 

verst. Kunst kan også være en 
måte å holde fingrene opptatt, 
så destruktive tanker tar en 

livsviktig pause. 
– Cecilie Tyri Holt, «Det handler om så mye mer», leder, 

Kunsthåndverk 1/2021 –

Anders Pfeffer Gjengedal sitt verk  
Compañía de tres no vale res  

fra Årsutstillingen 2021. 
Foto: Alf-Georg Dannevig

Lise Stang Lund
daglig leder 
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OM ÅRSUTSTILLINGEN 
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 
er den største årlige mønstringen av norsk 
samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen 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. Nå 
vises utstillingen ved store museer over hele 
landet, slik at produksjonen både møter et  
bredt publikum og ulike profesjonelle fag-
miljøer i Norge.

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.

Gjennom formidlingsprogrammet søker  
vi å engasjere publikum, opplyse om sam-

tidens kunsthåndverk og utvikle den faglige 
diskursen. Både et generelt publikum og  
fagmiljøet er målgrupper for de ulike til- 
budene. Det arrangeres workshops, samtaler, 
debatter og presentasjoner. Hvert år ut-
arbeides en katalog med alle de utstilte 
verkene og relevante tekster. Normalt deles 
tre priser ut på utstillingens åpningsdag; NKs 
debutantpris, Finn Erik Alsos’ minnepris og 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunst-
neres Hjelpefond (BKH). 

ÅRSUTSTILLINGEN 2021
2. oktober 2021 – 28. november 2021
Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand
Årsutstillingen 2021 ble arrangert i 
samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum 
(SKMU) i Kristiansand. 

Det ble søkt med 898 verk fra 379 kunst-
nere. Utstillingen viste totalt 53 verk av 45 
kunstnere, deriblant hele 18 debutanter. 
Årets jury besto av Stian Korntved Ruud 
(metall, tre), Karina Presttun (tekstil), Hanne 
Haukom (keramikk) og Hanne Cecilie 
Gulstad (museets representant). Elin Hed-
berg (metall, tre) trådte inn som vara for 

UTSTILLINGER OG ANDRE FORMIDLINGSPROSJEKTER

• Vi mottok 379 
søknader med 
898 verk i første 
søknadsrunde.  

• 45 kunstnere 
ble antatt til 
Årsutstillingen 
med til sammen 
53 verk.

Juryen for Årsutstillingen 2021. 
F.v.: Elin Hedberg, Hanne Haukom, Karina Presttun, Hanne Cecilie Gulstad 
Foto:  Sunniva Rognmo Thakre/SKMU
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Stian Korntved Ruud ved 2. juryering. 
Juryen knyttet til seg Per Ditlef Fredriksen, 
professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo. 
Fredriksen har ikke juryert verkene, men 
fungert som faglig ressurs i juryens samtaler.

Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunst-
neres Hjelpefond gikk til tekstilkunstner 
Ingunn Milly Hansen for verket Door of 
no Return I (2020). Heidi Bjørgan mottok 
Finn Erik Alsos’ minnepris for verket Object 
1083 (2021), mens NKs debutantpris gikk til 
Monika Mørck for verket Svartsaum (2021).
 
Formidlingsprogram
I samarbeid med SKMU, utarbeidet NK 
et omfattende formidlingsprogram i 
forbindelse med Årsutstillingen 2021. Det 
inkluderte juryomvisning, kunstnersamtale 
med prisvinnerne, familieverksteder med 
kunstnere, vanlige- og senioromvisninger, 
kunstnerpresentasjoner, Kunstpoddens 
livepod, samt en kunstnersamtale i regi av 
Norwegian Crafts. I tillegg hadde SKMU 
utviklet opplegg for unge i alderen 12–19 år, 
og DKS-opplegg for skoleklasser på 1.–4. 
trinn. Flere av disse arrangementene var 
en del av SKMU og NKs satsing på et 
digitalt formidlingsprogram, som følge 
av den vedvarende koronasituasjonen. 
Vi kan trekke frem direktestrømming på 
Facebook av Årsutstillingens åpning, NKs 
videosatsing Kunstnerbesøket, videoopptak 
av kunstnerpresentasjoner og kunstner-
samtaler, samt en omfattende digital 
omvisning av utstillingen på tre språk 
(norsk, engelsk og fransk). 

NK arrangerte et symposium på 
engelsk som inneholdt foredrag, kunstner-
presentasjoner, filmet studiobesøk og en 
kunstnersamtale. Et av emnene som ble 
tatt opp var hvordan Édouard Glissants 
begrep om «archipelagic thinking» kan 
brukes til å relatere kunstverk-øyer i 
utstillingens metaforiske skjærgård, for 
å tenke nytt i den årlige mønstringen av 
samtidskunsthåndverk.

Katalog
Årsutstillingskatalogen for 2021 ble formgitt 
av Trond Tjelta. Tekstene i katalogen er 
gjengitt på norsk og engelsk. Katalogen 
ble delt ut til publikum på åpningen, og er 
sendt ut til alle abonnenter av tidsskriftet 
Kunsthåndverk og er publisert digitalt her: 
norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen/
kataloger

Publikumstall
I løpet av utstillingsperioden hadde totalt 
3800 besøkt utstillingen fysisk i museet. 
Årsutstillingen fikk bred eksponering for 
publikum gjennom digital formidling. Selve 
utstillingsåpningen ble sendt direkte på 
Facebook og hadde over 900 visninger totalt. 
Den digitale omvisningen har hatt flere 
hundre visninger på YouTube. De to NK-
produserte videoene i serien Kunstner-
besøket som var knyttet til kunstnere i 
Årsutstillingen har pr. februar 2022 hatt over 
2600 visninger på Youtube og Instagram.

Presse/media
Utstillingen fikk god pressedekning fra 
flere ulike aviser. I tillegg til omtale i 
Sørlandsavisa, var det flere kunstnere som 
fikk presseoppslag i sine lokalaviser, deriblant 
Avisa Nordland, Kvinnheringen og  
Todalen.no. Utstillingen ble også anmeldt av 
tidsskriftet Kunsthåndverk og Subjekt.no.   

Innkjøp
Salgsarbeidet fra Årsutstillingen 2021 
ble håndtert av KRAFT Bergen. Det ble 
solgt seks verk til Innkjøpskomiteen for 
norsk kunsthåndverk (INK), seks verk til 
Sørlandets Kunstmuseum, ett verk til Oslo 
kommunes kunstsamling,  samt salg til 
private kunder.
norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen

Kunstnerne: 
Aleksander Jæger                                  
Anders Pfeffer Gjengedal*
Anita Gaassand 
Ann Kristin Aas 
Anne Størseth 
Anne Marie Hagerup 
Anne-Kari Jansen*
Astrid Sleire 
Beate Einen* 
Daniela Bergschneider 
Eirin Bjørsland Hansen 
Elin Aasheim 
Else Karin Tysse Bysheim* 
Eva Marit Edwardsen* 
Felieke van der Leest 
Gerd Wevling Matre* 
Heidi Bjørgan 
Hilde Frantzen 
Hilde Iren Dølheim* 
Ida-Christel Siebke* 
Ingibjörg Guðmundsdóttir 
Ingrid Berge* 
Ingunn Milly Hansen 

Karen Kviltu Lidal 
Kristin Sæterdal 
Kristina D. Aas 
Lillan Eliassen 
Linn Rebekka Åmo* 
Lorie Ballage*
Millie Behrens 
Mingshu Li* 
Monika Mørck* 
Nina Malterud 
Philipp Spillmann
Putte H. Dal 
Pål Vigeland 
Randi Liliequist* 
Sarah Vajira Lindström 
Silja Axelsen* 
Siri Skjerve* 
Takumi Morozumi* 
Tone Andersen* 
Trine Hovden 
Trude Westby Nordmark 
Tulla Elieson 

*debutant i Årsutstillingen
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Gerd Wevling Matre: Flyt #2  
Foto: Alf-Georg Dannevig

Anne-Kari Jansen: IKAROS FALLER 
Foto: Alf-Georg Dannevig

Putte H. Dal: Byrden av en hemmelighet (The Burden of a Secret) 
og Hemmelighetens spiral (The Spiral of a Secret) 
Foto: Alf-Georg Dannevig

Felieke van der Leest: Imagine There’s No Lemon  
Foto: Alf-Georg Dannevig

Elin Aasheim: The Rabbit  
Foto: Alf-Georg Dannevig
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Ida-Christel Siebke: Avkall 
Foto: Alf-Georg Dannevig

Anne Marie Hagerup: Rêverier (Reveriet)  
Foto: Alf-Georg Dannevig

Philipp Spillmann: Sjøpølse  
Foto: Alf-Georg Dannevig

Else Karin Tysse Bysheim: VriddBLÅ  
Foto: Alf-Georg Dannevig
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TEMAUTSTILLINGEN 2021   
“SKOG”
NK Sør-Norge
17. september – 31. oktober 2021 
Telemark Kunstsenter og Spriten 
Kunsthall, Skien 

Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 
produseres årlig av et av NKs regionlag og 
inngår som et viktig ledd i NKs formidlings-
strategi, 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 2021, kalt SKOG, ble 
arrangert av NK Sør-Norge i samarbeid med 
Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og 
kunstfestivalen Greenlightdistrict i Skien. 
Formålet bak valgt tema var «å aktivisere 
materialenes egne krefter og presentere ulike 
uttrykksformer og produksjonsmetoder 

som har en eller flere referanser til skogen». 
Utstillingstittelen SKOG viser til at det finnes 
i kunsten en fornyet interesse for skogen som 
inspirasjon og meningsbærer og at råvarer 
naturen selv leverer er etterspurt innenfor 
design, håndverk og kunsthåndverk. 

Utstillingen var juryert av Catrine 
Danielsen, Hilde Tørdal, Mårten Medbo, 
Sidsel Hanum og Tuva Gonsholt. Prosjekt-
leder var Hanne Haukom. 297 søknader kom 
inn, og 33 kunstnere og kunstnergrupper ble 
antatt til utstillingen.

Utstillingen hadde 2210 besøkende. I løpet 
av visningsperioden ble det arrangert et 
seminar, videoformidling, omvisninger, DKS-
opplegg for 3-klassinger («Spikkeklubben») 
og «søndagsformidlinger». Totalt ble det 58 
arrangementer. Det ble produsert en katalog 
med bilder av verkene i utstillingen og essays, 
som ble trykket i 1000 eksemplarer. 

Annonse for MENDABLE
Fra åpningen av Temautstillingen 2021. I front ser vi verket In Between av Amanuelabiy Abraham Gemada. 
Foto: Mari Henanger

Kunstnerne:
Aron Irving Li
Alessandro Marchi
Amanuelabiy Abraham 
Gemeda
Anne Line Sund
Atle Selnes Nielsen
Barbara Czapran
Bendik Syversætre 
Johannessen
Bente Knudsen Sanden
Brit Dyrnes
Cathinka Mæhlum
Ebbe Arneberg
Elin Hedberg
Eyvind Solli Andreassen
Hanne Øverland
Hege Osdalen
Idun Sira
Ingeborg Stana
Irene Haslum
Jannik Abel
Kjell Gunnar Overøye
Kristina D. Aas
Kristine Fornes
Locus (Tanja Thorjussen og 
Thale Fastvold)
Marianne Berg
Marianne Bredesen
Martine Linge
Millie Behrens
Modern Ruins (Elisabeth 
Engen, Astrid Findereng og 
Grete Britt Fredriksen)
Sidsel Palmstrøm
Siri Berqvam
Stuart Ian Frost
Tor Alex Erichsen
Toril Redalen

Logo og grafisk profil for Temautstillingen 2021.
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Kristina D. Aas: Bark 
Foto: KUNSTDOK/Tor Simen Ulstein 

Barbara Czapran: Layered IV.  
Foto: KUNSTDOK/Tor Simen Ulstein

Stuart Ian Frost: Experimental Wood I  
Foto: KUNSTDOK/Tor Simen Ulstein

Aron Irving Li: Lav   
Foto: KUNSTDOK/Tor Simen Ulstein

Martine Linge: Tjernet 
Foto: KUNSTDOK/Tor Simen Ulstein
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Et utklipp fra Kunstnerbesøket med Gerd Wevling Matre. Foto: Mari Henanger

KUNSTNERBESØKET
Som en del av NKs satsing på digitalt 
innhold, har det i 2021 blitt produsert 10 nye 
episoder av videoserien Kunstnerbesøket. 
Disse har pr. februar 2022 omlag 13 000 
visninger til sammen på Instagram og 
YouTube. 

Målet med serien er å komme nærmere 
kunstnerne og gjøre kunsthåndverk mer 
tilgjengelig for folk flest. Serien besøker 
kunstnerne i studioet deres, viser hvordan 

de arbeider og hva som inspirerer dem.
Episodene er bygd opp rundt et intervju 
med kunst-neren, der de forteller om 
kunstnerskapet, hva som inspirerer dem og 
hvordan de skapte et spesielt verk.

Mangfoldig representasjon er viktig for 
serien, og i juni 2021 dro Kunstnerbesøket 
til Lofoten i forbindelse med utstillingen 
Glasstilstander ved Nordnorsk kunst-
nersenter. Der ble opptak til fem nye episoder 
av Kunstnerbesøket gjort.  

Kunstnerne:
Sofia Karyofilis
Trond Ansten
Sara Inga Utsi Bongo
Linda J. Lothe
Mette Paalgard / Heidi 
Kristiansen
Cathinka Mæhlum
Aslaug M. Juliussen
Gerd W. Matre
Anne Størseth
Anders P. Gjengedal

Formidler:
Mari Henanger

Slik forestiller jeg meg at verden alltid er; det finnes 
alltid baksider, innsider, like virkelige, like sanne, like 
nære – hvis vi tillater oss å stryke hånden over dem, 
åpne øynene for dem, lytte til dem. En konkretisering 
forbi det gjenkjennelige. Hva kan det gjøre med oss?

– Janne-Camilla Lyster, Baksiden av Broderiet, katalogtekst til Årsutstillingen 2021 –
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KOMPETANSEPROSJEKT 2021
NK arbeider med bransjeutvikling for å 
styrke kunsthåndverksfeltet og gjøre kunst-
håndverkerne i bedre stand til å leve av egen 
kunst. I 2021 arbeidet NK med temaet 
«KRAFTFULLT og TYDELIG: Formidling av 
eget kunstnerskap», støttet av Kulturrådet. 
Målet var å bidra til økt kompetanse på 
formidling som kan resultere i faglig rele-
vante oppdrag og økte inntekter. 

På grunn av Covid-19, ble det avholdt fire 
webinarer våren 2021. En kombinasjon av 
fagfolk og kunstnere ble invitert til å holde 
foredrag om: søknadsskriving, skriftlig 
formidling, muntlig formidling og visuell 
formidling. Våren 2021 ble det gjennomført 
ni endags skriveworkshoper i samarbeid med 
NKs regioner, samt én på engelsk og én på 
nord-samisk (som ble avlyst). Workshopene 
foregikk fysisk eller digitalt i tråd med 
smittevernreglene.

Høsten 2021 videreutviklet NK nye tiltak 
som en del av samme serie. Digitale 
ressurser med tittelen «Topp fem tips» opp-
summerte de fire webinarene gjennom en 
rekke bilder med sitater på Instagram. To 
tredagers skriveworkshoper ble tilbudt som 
en forlengelse av vårens skriveworkshoper. 
Fagseminaret «Go Big or Go Home? 
Kunsthåndverk i offentlig rom» undersøkte 
de konseptuelle rammeverkene til kunst-
håndverk i offentlig rom og hvordan de 
inspirerer og påvirker kunstnerisk praksis. 
 

ARCTIC ART+FEMINISM 
Arctic Art+Feminism fant sted 21. juni 2021 i 
samarbeid mellom NK og Wikimedia Norge. 
Vi inviterte til å delta i en Wikipedia Edit-
a-thon for å skrive og forbedre artikler om 
kunsthåndverkere og andre som arbeider 
med materialbasert kunst. Samlingen 
foregikk digitalt på Zoom. 

Mali Brødreskift, prosjektleder ved 
Wikimedia Norge, ga veiledning for ny-
begynnere på Wikipedia på norsk, mens 
Johanna Zanon, formidlingskurator i NK, 
gjorde det samme på engelsk. Deltakerne 
fikk deretter opprette en bruker og redigere 
eksisterende artikler. Felles innsats i løpet 
av og i etterkant av arrangementet resulterte 
i 23 nye artikler og redigering av 41 artikler. 
Arctic Art+Feminism fokuserte først og 
fremst på vinnerne av Kunsthåndverkprisen 
fra BKH. 

GLASSTILSTANDER – ET SYMPOSIUM
Som en del av utstillingsprosjektet 
Glasstilstander, arrangerte Nordnorsk 
kunstnersenter (NNKS) 20.–21. august 2021 
et symposium ved Lofoten Kulturhus. Det 
inkluderte presentasjoner av glass-kunstnere 
med base i Norden, filminnslag og foredrag 
med spennende fagfolk innenfor feltet. 

NNKS inviterte NK som faglig samarbeids-
partner. NK bidro med å foreslå to foredrags-
holdere: Mette Bielefeldt Bruun (Danmark) 
og Freyja Hartzell (USA), samt med to 
episoder av Kunstnerbesøket: Kristiansen & 
Paalgard og Cathinka Mæhlum.

Edith Lundebrekke under sitt foredrag på fagseminaret “Go Big or Go 
Home? Kunsthåndverk i offentlig rom”. Foto: Norske Kunsthåndverkere

Fra åpningen av utstillingen Glasstilstander ved Nordnorsk kunstnersenter. 
Foto: Norske Kunsthåndverkere
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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 tre ganger i 
året med et opplag på 1400 eksemplarer. 
Stoffområdet omfatter artikler, intervjuer, 
essays og reportasjer fra feltet. 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. 

Årgang 2021
I 2021 utkrystalliserte temaene Overlevelses-
strategier og Kropp seg som aktuelle 
størrelser å diskutere den materialbaserte 
kunsten opp mot. Dette ble temaene for vår- 
og sommerutgavene, 1 og 2/2021. 

I Kunsthåndverk 1/21 intervjuet Cecilie 
Tyri Holt Moa Israelson og Jorge Manilla 
om memento mori som overlevelsesstrategi. 
Stephanie Serrano Sundby intervjuet Pia 
Antonsen Rognes og Rasmus Myrup om 
nattklubben som tredje sted. 

I Kunsthåndverk 2/21 skrev Stephanie 
Serrano Sundby om monstrøse mødre og 

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 2021.

radikale omsorgshandlinger, Helene Duckert 
reflekterte over kropp i kunst og Anna 
Ulrikke Andersen skrev om håndarbeid og 
kronisk sykdom. 

Årets siste utgave ble dedikert kunst-
kritikk hvor anmeldelser av utstillinger 
publisert på kunsthandverk.no i løpet av året 
er gjengitt som en kunsthåndverksårbok. 
I tillegg hadde utgaven Johanna Zanons 
intervju med Henrik Vibskov og Edy Poppys 
samtale med Elisabeth Haarr. 

Plattformer
Kunsthandverk.no er en aktiv plattform 
for formidling av kunsthåndverk med 
publisering av kunstkritikk, samt utvalgte 
artikler fra tidligere utgaver av tidsskriftet. 

Totalt i 2021 ble det publisert 19 
utstillingsanmeldelser geografisk fordelt på 
Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, 
Kristiansand, Alta, Lillestrøm, Tallin og 
København.

Sampublisering
Kunsthåndverk har i flere år hatt sam-
publiseringsavtaler med Se Kunst i Nord-
Norge, Norwegian Crafts og ArtScene 
Trondheim. Nytt av 2021 er samarbeidet 
med Contemporary Art Stavanger. Sam-
publiseringsavtalene gjør at tekstene som 
bestilles får et større nedslagsfelt, i tillegg 

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 16



følgere på Instagram med en oppfordring 
til aktører i feltet om å kontakte redaktøren 
med forslag til interessante temaer eller 
utstillinger hen vil skrive om. Henvendelsen 
har foreløpig resultert i at to nye skribenter 
har tatt kontakt. 

PODKASTEN KUNSTPODDEN
I november 2017 ble første episode av 
podkasten Kunstpodden lansert, med Cecilie
Tyri Holt som initiativtaker og programleder. 
Kunstpodden blir produsert av Flink Pike, og 
årgang 2021 ble laget med støtte fra Fritt Ord, 
KORO og Kulturrådet. Tidsskriftet har en 
forankring i Kunstpodden via redaktør Cecilie 
Tyri Holt, og anmeldelser og tekster derfra blir 
titt og ofte belyst i episoder av podkasten. 

Planen før smitteoppgangen i desember 
2021 var å lansere Kunsthåndverk 3/21 på 
Nitja senter for samtidskunst før jul, i 
sammenheng med en panelsamtale mellom 
Una Gjerde fra Subjekt, Kjetil Røed fra 
Billedkunst og Mona Pahle Bjerke fra 
NRK, med Cecilie Tyri Holt som ordstyrer. 
Samtalen skulle fungert som 2021s siste 
episode av Kunstpodden, men arrangementet 
måtte utsettes til 2022. Per november 2021 
hadde Kunstpoddens episoder hele 26 813 
nedlastninger. Vi ser at episodene lever lenge 
da vi fokuserer på spesifikke temaer og ikke 
nødvendigvis det øyeblikkelige nyhetsbildet. 

Utgave #3 fra 2021. 

til at skribenten får godt betalt fordi teksten 
publiseres flere steder.

Kunsthandverk.no hadde 7 800 unike 
besøk og 12 000 sidevisninger i 2021. 
Tidsskriftet Kunsthåndverk er aktive på 
Instagram og Facebook der følgerne har 
vokst ytterligere i 2021 (se faktaboks på  
s. 23).

Som en strategi for å rekruttere nye 
stemmer i den materialbaserte kunsten 
nasjonalt, henvendte tidsskriftet seg til sine 

Samtale mellom forfatter Edy Poppy og kunstner Elisabeth Haarr under Kunstpodden live fra Årsutstillingen 2021.  
Foto: Kunstpodden 
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F.v.: Debutantprisvinner Monika Mørck, vinner av Kunsthåndverkprisen fra BKH, Ingunn Milly Hansen, og vinner av Finn Erik Alsos’ minnepris, Heidi Bjørgan.  
Foto: Karen Eikrem

NETTVERK 
Nordic Network of Crafts Associations (NNCA)
NNCA ble etablert på Bornholm i 2010 med 
mål om å styrke de nordiske kunsthånd-
verksorganisasjonenes arbeid med å utvikle 
kunsthåndverksfeltet nasjonalt og inter-
nasjonalt. Nettverket består av Danske 
Kunsthåndværkere & Designere, Norske 
Kunsthåndverkere, Norwegian Crafts, 
svenske Konsthandverkscentrum, Sveriges 
Konsthandverkare och Industriformgivare, 
finske Ornamo og islandske Handverk og 
Hönnun. Formålet med nettverksmøtene er å 
utveksle erfaringer, diskutere felles problem-
stillinger og vurdere nye samarbeids-
prosjekter. 

Det ble avholdt tre digitale nettverksmøter 
i NNCA i 2021, hvor erfaringer fra organisa-
sjonenes arbeid med bl.a. formidling og fag-
politikk var tema, i tillegg til erfaringer fra 
koronasituasjonen i de ulike landene. 
I tillegg ble nye, mulige samarbeidsprosjekt 
drøftet, som antakelig skal knyttes opp 
mot Stockholm Craft Week i regi av 
Konsthandverkscentrum.

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. Både NK og Norwegian Crafts er 
medlem i WCC, med tilhørighet til WCC-
Europe. WCC-Europes generalforsamling 
ble avholdt delvis digitalt og delvis fysisk i 
Dublin oktober 2020, hvor NK deltok digitalt. 
 
PRISER 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Kunsthåndverkprisen fra BKH overrekkes 
kunstneren bak det mest markante verket på 
Årsutstillingen. Vinneren får tilbud om 
utstillingsplass ved RAM galleri i Oslo året 
etter. Prisen på kr 150 000 ble tildelt Ingunn 
Milly Hansen for verket Door of no Return I 
(2020). Prisen finansieres av Bildende 
Kunstneres Hjelpefond. Prisjuryen bestod av 
Elin Hedberg (representant fra Årsutstillings-
juryen), Pearla Pigao (tekstilkunstner) og Zofia 
Cielatkowska (Norsk kritikerlag).  

Finn Erik Alsos’ minnepris 
Alsos’ minnepris 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 Heidi Bjørgan for verket 
Object 1083 (2021). Prisen finansieres av Finn 
Erik Alsos’ minnefond, og vinneren kåres av 
Årsutstillingsjuryen.

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 18



NKs debutantpris
Debutantprisen har som formål å synlig-
gjøre nye deltakere i Årsutstillingen, og går 
til kunstneren bak det debutantverket juryen 
mener står sterkest med hensyn til kunst-
nerisk kvalitet og samtidsrelevans. Prisen på 
kr 50 000 ble tildelt Monika Mørck for verket 
Svartsaum (2021). Prisen finansieres av 
Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond, og 
vinneren kåres av Årsutstillingsjuryen.

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 25 000 og deles ut hvert år ved 
masterutstillingen ved hhv. Fakultet for kunst, 
musikk og design (KMD) ved Universitetet 
i Bergen og avdeling Kunst og håndverk ved 
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). I 2021 tildelte 

NK tre priser: én studentpris i Bergen og to i 
Oslo; én for studentkullet 2021 og én for 2020 
(utsatt til våren 2021 på grunn av pandemien). 

NKs studentpris i Bergen for 2021 gikk til 
Sigrún Hlín Sigurðardóttir for verket What’s 
left. Juryen besto av Anne Britt Ylvisåker 
(førstekonservator ved KODE Kunstmuseer 
og komponisthjem), Karina Nøkleby Presttun 
(jurymedlem av Årsutstillingen 2021) og 
Torleif Bay (utstillingskoordinator ved 
KRAFT).

NKs studentpris i Oslo for 2020 gikk til 
Andrea Galiazzo med verket Gallery of 
Employees. Takumi Morozumi mottok NKs 
studentpris i Oslo 2021 for sine verk i HENKA-
serien. Juryen for 2020 og 2021 besto av 
Anne Sommerin Simonnæs (kurator ved 
Nasjonalmuseet), Irija Øwre (daglig leder ved 
Format) og Stian Korntved Ruud (juryleder av 
Årsutstillingen 2021). 

Takumi Morozumi vant studentprisen 2021 i Oslo for HENKA-serien.  
Foto: Johanna Zanon
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Innstillingskomiteen 2021:
Keramikk: Tovelise Røkke-Olsen (komitéleder)
Tekstil: Karoline Emmerhoff
Glass: Kari Mølstad 
Metall: Inger Blix Kvammen
Fritt grunnlag 1: Sverre Uhnger
Fritt grunnlag 2: Pauliina Pöllänen

FORVALTNING AV STATLIGE STIPENDORDNINGER
NK administrerer innstilling av de statlige 
stipendordningene gjennom Statens kunstner-
stipend/Norsk kulturråd. Innstillingsarbeidet 
gjøres av NKs innstillingskomite, bestående 
av seks fagpersoner med ulik kompetanse og 
geografisk tilhørighet, oppnevnt av NKs
landsmøte. Tildelingene foretas av Kultur-
rådet. 

Komiteen møttes digitalt til fellesmøter 
i uke to i 2021. Det var ingen stipendsøker-
visning, ettersom det ikke var mulig å 
gjennomføre fysisk visning av verk under de 
gjeldende smittevernreglene. Til tildeling var 
det åtte stipend for etablerte- og senior-
kunstnere, 25 arbeidsstipend/arbeidsstipend 
for yngre og nyetablerte kunstnere, 
kr 1 620 000 i diversestipend og kr 790 000 i 

diversestipend for nyetablerte kunstnere. Det 
var også 17 midlertidige (ettårige) arbeids-
stipend og arbeidsstipend for yngre og 
nyetablerte kunstnere knyttet til korona-
tiltakene. 

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

Verkene Unidentified Object #89 og Unidentified Object #90 av Sarah Vajira Lindström, som mottok arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend i 2021.  
Foto: Alf-Georg Dannevig
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Cathinka Mæhlum med sitt verk Listen To The Trees på åpningen av Temautstillingen 2021.  
Foto: Mari Henanger
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KOMMUNIKASJON
NKs nettside norskekunsthandverkere.no 
er en kanal hvor vi jevnlig kommuniserer 
med publikum og fagfeltet. Nettstedet er en 
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 kunst-
nere om juridiske og økonomiske forhold, og 
nettstedet har også egen søknadsportal for 
stipend og støtteordninger og et kunstner-
register. NK jobber målrettet for at flere 
av våre medlemmer skal lage portfolio 
i kunstnerregisteret. I dag har ca. 385 
kunstnere portfolio, som er en økning på 

nesten 7 % fra 2020. 
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 var å 
skape en tydeligere profil for Årsutstillingen, 
og at informasjon om utstillingen skulle være 
enklere å orientere seg i. I tillegg er det i 2021 
opprettet et eget videogalleri, der innholdet 
fra NKs digitale satsing ligger lett 
tilgjengelig.  

Nyhetsbrevet er en viktig kanal for infor-
masjon til NKs medlemmer, og det er godt lest 
med 60–70 % åpningsrate. Fra 2019 har NK 

Videogalleriet som 
ble lansert i januar 
2021, er blitt flittig 
brukt i løpet av 
året til posting av 
forskjellig videoinn-
hold, blant annet 
Kunstnerbesøket. 

Nettstedet vårt ble 
besøkt av nesten  
50 000 unike 
brukere i 2021. 
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sendt ut et eksternt nyhetsbrev, til publikum 
utenfor NKs medlemsbase. Nyhetsbrevet sendes 
ut omlag fire ganger i året, og informerer om NKs 
formidlingsvirksomheter, i tillegg til nyheter og 
informasjon innen fagfeltet.

Hver uke promoteres Ukens kunsthåndverker. 
Da velger vi ut et medlem som er aktuell med 
utstilling eller liknende den uken, og som 
i tillegg har en utfyllende portfolio på NKs 
nettside. Ukens kunsthåndverker blir promotert 
i nyhetsbrevet, på NKs nettsted, Facebook og 
Instagram. Dette fortsetter å generere trafikk 
på Facebook og Instagram, og er en ettertraktet 
promotering blant kunstnerne. I 2021 hadde NKs 
nettsted nesten 50 000 brukere, en økning på 4,9 
% fra året før.

SOSIALE MEDIER 
NK anser synlighet på sosiale medier som en 
viktig- og naturlig del av kommunikasjons-
arbeidet. Det fortsetter å gi betydelige resultater. 

I løpet av det siste året har vi fått nesten 1 000 
nye følgere på Instagram, som er en økning på 
10,6 %. På Facebook har vi over 7 800 følgere pr. 
februar 2022. Det er en økning på 8,4 % fra året 
før. 

2020 2021 Økning
NK nettsted brukere 46 943 49 261 4,9 %
NK nettsted økter 77 909 77 909 0,0 %
NK Facebook følgere 7 234 7 844 8,4 %
NK Instagram følgere 8 873 9 817 10,6 %
Tidsskriftet unike besøkere 7 400 7 800 5,4 %
Tidsskriftet pageviews 12 000 12 000 0,0 %
Tidsskriftet Facebook følgere 2 523 2 951 17,0 %
Tidsskriftet Instagram følgere 2 099 2 348 11,9 %

STATISTIKK SOSIALE MEDIER/NETTSTED

Tall Facebook og Instagram pr. 14.02.2021
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RESULTATREGNSKAP 2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftstilskudd Norsk kulturråd 5 551 770
Tjenester til NK fagorganisasjon 1 258 049
Kontorhold NK fagorganisasjon 264 212
Kontorhold Norwegian Crafts 370 851
Prosjekttilskudd Norsk kulturråd 350 000
Utstillingshonorar KUD 250 000
Ekstraordinært tilskudd KHV fond 75 000
Inntekter/tilskudd tidsskriftet 1 209 613
Andre inntekter 72 926
Overførte prosjektmidler fra tidligere år 442 579
Overførte prosjektmidler til neste år -51 750
SUM DRIFTSINNTEKTER 9 793 249

Lønn og sosiale kostnader 5 681 053
Utbetalt prosjekter 300 000
Utbetalt utstillingshonorar, utstillingsvederlag 700 553
Utgifter til lokaler og husleie 794 595
Revisjon og regnskap 247 237
Informasjon/kommunikasjon/tidsskriftet 556 548
Reise/diett 192 425
Nettside/søknadsportal 215 782
Andre driftskostnader 1 093 750
Avskrivninger 22 600
SUM DRIFTSKOSTNADER 9 804 543
DRIFTSRESULTAT -11 294

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen rente og finansinntekter 128
Annen rente og finanskostnader 52
RESULTAT AV FINANSPOSTER 76

ÅRSRESULTAT -11 218
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BALANSE PR. 31.12.2021
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Nettside
SUM IMMATERIELLE EIENDELER

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 31 986
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 31 986
SUM ANLEGGSMIDLER 31 986

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 120 782
Andre kortsiktige fordringer 235 809
Sum fordringer 356 590
Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 812 200
SUM OMLØPSMIDLER 2 168 791
SUM EIENDELER 2 200 777

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital NK formidling 1.1. 512 174
Egenkapital tidsskriftet 1.1. 286 701
SUM EGENKAPITAL 1.1. 798 875

Årets resultat NK formidling -146 667
Årets resultat tidsskriftet 135 449
Sum opptjent egenkapital i år -11 218
EGENKAPITAL 31.12. 787 657

GJELD
Kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk 185 189
Skyldig arbeidsgiveravgift 241 666
Skyldig feriepenger 296 564
Annen kortsiktig gjeld 504 839
Leverandørgjeld 184 862
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 413 120
SUM GJELD 1 413 120

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 200 777
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STYRE 
Runa Vethal Stølen, leder 
Siri Skjerve, nestleder
Tora Endestad Bjørkheim 
Kristina D. Aas 
Ann Kristin Aas
Olaf Tønnesland Hodne 
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)

Vara: Johannes Vemren Rygh og Cathrine Kullberg 
Sekretær for styret: Lise Stang Lund (daglig leder) 
 
For styret frem til landsmøtet i august 2021, se årsrapport for 2020. 

ANSATTE
Det faste personalet i NK formidling består av seks personer, med til sammen  
5,5 årsverk. 

Lise Stang Lund, daglig leder (100 %)
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder (100 %), i permisjon 1.2–31.10.21
Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, formidlingsleder (100 %), vikariat 1.12.20–31.10.21
Johanna Zanon, formidlingskurator (100 %)
Nicklas M. Reitan, administrasjonskonsulent (100 %)
Mari H. Henanger, kommunikasjonskonsulent (100 %), vikariat
Andrea Scholze, prosjektmedarbeider (50 %) 
 
Redaktøren for tidsskriftet, Cecilie Tyri Holt, er ansatt på oppdragskontrakt. 

STYRE OG ANSATTE

Juryen fremhever verket som håndverksmessig 
fremragende, samtidig som det er konseptuelt 
og tematisk forankret i noen av dagens store 

spørsmål, deriblant avkolonisering. 
– NKs nasjonale jury om verket Door of no Return I av Ingunn Milly Hansen, som vant 

Kunsthåndverkprisen fra BKH 2021 –
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Publikum beundrer verket til Kjell Gunnar Overøye, Dryss 2, på Temautstillingen 2021. Foto: Dag Jenssen
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Norske Kunsthåndverkere, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, telefon 22 91 02 60

Ingunn Milly Hansen sitt verk  
Door of no Return I fra Årsutstillingen 2021.  
Foto: Alf-Georg Dannevig
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