
Let's talk about it  

Kunsthåndverk 2014 har åpnet på KODE i Bergen 29.09.14 

Det er tid for å rapportere om mangfold og kvalitet i den materialbaserte kunsten. Glass, 

keramikk, metall, tre, tekstil, stedsspesifikke og konseptuelle verk er representert. 

Vi viser til vedlagte katalog og lenke til foto. 

Frem til midten av desember blir det gjennomført omvisninger, workshops, kunstnersamtaler 

og fagseminar. I årets utstilling vises 49 arbeider av 36 kunstnere, og juryen har valgt på 

øverste hylle. 900 arbeider av 273 kunstnere var innsendt. 

Utstillingen er variert og inneholder arbeider av høy kvalitet, fra det lille smykket i monter, til 

en flokk med 15 rever i gips som så å si vandrer omkring, både i og utenfor utstillingsarealet 

(Therese Hoen). En vegg " faller ut" ved heisrommet i 2.etasje, arbeidet kalles "Let's not talk 

about it" og er signert Lillian Tørlen, tekstil. Utstillingsdesignet har et urbant preg som 

bringer tankene ut av gallerirommet, over til hverdagens realiteter. Rommet har fått taggete 

vegger og gulv. Selve verkene står på “rene” flater som er malt over taggingen. Dette blir et 

bakteppe som setter de forskjellige objektene inn i en annerledes kontekst enn hva de 

vanligvis pleier å være utstilt i. Objektene blir en del av en større sammenheng. Rommet kan 

betraktes som et byrom med glassflater og tagging. 

Publikum får anledning til å se og reflektere over kvaliteter i verkene som de kanskje 

vanligvis ikke ville sett eller lagt merke til. 

Pressebilder 

Med vennlig hilsen Norske Kunsthåndverkere og KODE, Kunstmuseene i Bergen 

Bilder  

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nkweb/files/Kunsthandverk2014_Katalog_web.pdf
http://bit.ly/ZWvZWi
https://nkweb.s3.amazonaws.com/event_images/press_release_image/image/91/Lets_not_talk_about_it__Lillian_T_rlen_2014__T_rlen-7020_.jpg


'Lets not talk about it' - Lillian Tørlen (2014)  

Kontakt:  

Leder for årets jury, John K Raustein, tekstil: johnkraustein@mac.com  

 

Utstillingskontakt i KODE, Trond Indahl, førstekonservator trond.Indahl@kodebergen.no 

tlf.55 33 66 44/915 53 454  

www.kodebergen.no  

 

Prosjektledelse Kunsthåndverk 2014, Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere 

elisabeth.sorheim@kunsthandverk.no tlf. 928 14 155  

www.norskekunsthandverkere.no  
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