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Grue: Kari Håkonsen 
har godt fotfeste som 
glasskunstner – Oslo 
er kjent område, men 
snart står Chicago for 
tur.
Kari GjerstadberGet
kg@glomdalen.no
913 63 054

Glasskunstner Kari Håkonsen 
fra Tjura er en av 37 kunstnere 
som får være med i den årlige 
prestisjefylte mønstringen av 
kunsthåndverk som åpner i 
Kunstindustrimuseet/Nasjo-
nalmuseet i Oslo nå lørdag. 

etablert og anerkjent
Hun er den eneste med tilhold i 
Hedmark som er blitt antatt.

– En føler seg jo som endel av 
et litt eksklusivt selskap, sier 

Håkonsen, som deltar med to 
glass-skulpturer fra serien 
«Hildring», som hun har jobbet 
med i et par år nå. 

Godt anerkjent og etablert 
som hun er, er det likevel ingen 

selvfølge å få være med når 
godt over 900 arbeider fra mer 
enn 300 kunstnere ble vurdert. 
Blant de 37 kunstnerne som er 
representert, er det kun tre som 
har sluppet gjennom nåløyet 

med glasskunst – en av dem 
altså Kari. Det er faktisk femte 
gang hun er med, og det sier litt 
om kvaliteten på hennes arbei-
der.

Formålet med utstillingen, 
som ble arrangert første gang i 
1975, er å vise det beste innen 
kunsthåndverket i Norge. Møn-
stringen regnes som en av de 
viktigste utstillingene for 
kunsthåndverk i landet. 

Årets utstilling markerer 
samtidig jubileet for etablerin-
gen av fagorganisasjonen Nor-
ske Kunsthåndverkere for 40 år 
tilbake.

14 år i solør
Som de fleste med interesse for 
kunsthåndverk og glasskunst i 
vårt distrikt vet, så driver Kari 
«Klart Glass» sammen med ek-
temannen Vidar Koksvik. 

Der har de arbeidet med både 

brukskunst og ren glasskunst 
siden 2001, og er endel av et 
kreativt kunstnermiljø i Solør 
og på Finnskogen. 

til Chicago
Ekteparet Håkonsen/Koksvik 
har flere spennende prosjekter 
foran seg, ikke minst skal de 
være med på å representere 
Norge og norsk glasskunst i 
Chicago, i det velrenommerte 
kunstsenteret SOFA (Sculpture 
Object Art & Design) Chicago, 
som årlig formidler kunst fra 
profesjonelle utøvere verden 
over. Ekteparet fra Tjura er 
plukket ut som to av kun 10 
kunstnere fra Norge som deltar 
her. Fra 5. til 8. november kan 
deres arbeider sees på kunst-
senteret. 

I mars åpner Kari en stor se-
paratutstilling på galleri Format 
i Oslo.

Fra Tjura til Oslo og Chicago:

Glasskunst verden over

i øverste divisjon: Kari Håkonsens glassarbeider har høy kvalitet og originalitet, enten det er brukskunst hun lager, eller rene skultpurer.  arkivfoto:  morten bruun

hildrinG: Det er navnet på serien med glass-skulpturer som Kari 
Håkonsen deltar med på Kunsthåndverk 2015 på Nasjonalgalleriet.


