
Årsrapport 2015
Kunsthåndverkprisen fra BKH 2015: 
Daily Spoon av Stian Korntved Ruud (Foto: Annar Bjørgli. Tilhører KODE – Kunstmuseene i Bergen)



Untitled (Sorte aper) av Andrea Scholze. Fra Kunsthåndverk 2015. (Foto: Annar Bjørgli)
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Norske Kunsthåndverkere

NK 2015  |  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere.

NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og 
internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv regioner med 830 medlemmer, med hovedkontor i Oslo. NK 
mottar statlig driftstilskudd og forvalter statlige stipend- og vederlagsordninger. NK produserer også utstillinger, 
seminarer og workshops og utgir tidsskriftet Kunsthåndverk. 

NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, Galleri Format Oslo og KRAFT – rom for kunsthåndverk (Bergen). 

Visjon
Norsk kunsthåndverk er allment kjent for høy kvalitet og samfunnsverdi. 

Misjon
Å stimulere og formidle feltet kunsthåndverk, samt legge til rette for faglig og profesjonell utvikling i samarbeid 
med strategiske partnere. 

Fra pop-up-utstilling i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i tilknytning til NK Midt Norges  jubileumsmarkeringer under 
samletittelen ”Vi bryter oss inn”. 
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Med sin konseptuelle ramme er «Daily Spoon» et verk 
som like gjerne kunne vært presentert som billedkunst. 
Samtidig knytter det an til treskjærertradisjonen, en av de 
eldste kunstnerrollene vi har. Men Stian Korntved Ruud 
opptrer uansett i en hybridrolle fordi han er utdannet 
produktdesigner. Det er hans interesse for håndverket 
og de prosessene som ligger til grunn for det ferdige 
uttrykket som gjør verket hans spesielt, noe vi også kan 
se i gruppen av små, patinerte metallskulpturer som han 
har laget sammen med partner Jørgen Platou Willumsen 
i designgruppen «Kneip». Begge verk viser en interesse 
for utforskning av materialets muligheter, og gir vakre, 
kunstneriske resultater.
(Lars Elton, Dagsavisen) 

Det er lenge siden keramikerne forsto at to vaser er brukskunst 
(beklager fy-ordet), mens førti vaser med smaragdgrønn glasur og 
ornamenter, dandert på en pyramide av teakbord, det er en høyverdig 
konseptuell installasjon. Men Lene Tori Obel Bugge lurer ikke meg, for 
hun har lagd kopper i samme design, som selges i museumsbutikken 
til en overkommelig pris. Nøkkelordet er presentasjon, som når 
designutdannede Stian Korntved Ruud lager én treskje om dagen
i ett år, stiller dem ut i en kaotisk haug og vinner Kunsthåndverkprisen
for installasjonen Daily Spoon. Det er treskjæring, men også idébasert 
kunst, og når blikket fjernes fra detaljene, forsterkes det konseptuelle.
(Oda Bhar i Morgenbladet) 
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Norske Kunsthåndverkere (NK) mottar midler 
fra Kulturrådet til formidling av kunsthåndverk, 
med det formål å fremme og utvikle feltet. 
Profesjonalitet og kvalitet i alle våre prosjekter 
har gitt gode resultater de siste årene. I 2015 
fylte Norske Kunsthåndverkere 40 år, og i 
den anledning analyserte vi oss fram til at 
synlighet og rekruttering skulle være målet for 
markeringene av 40-åringen. Og hvordan skulle 
vi nå fram til 25-åringen, ikke bare til barn, unge 
og godt voksne?

Det er ikke vanskelig å nå de som allerede kjenner 
oss, gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og 
årsutstillingen for kunsthåndverk. Årsutstillingen 
med sitt allsidige formidlingsprogram henvender 
seg åpent og til alle interesserte. Utover dette 
ville vi i jubileumsåret ta i bruk flere arenaer, og 
vi utlyste midler for kunsthåndverkere som ville 
markere vårt fagområde i andre sammenhenger, 
til nye målgrupper og over hele landet. 

Synlighet og rekruttering skulle være det 
overordnede mål. Mer enn 20 arrangementer 
ble virkeliggjort, og med stor entusiasme. NK 
sentralt arrangerte kveldsåpen pop-up shop på 
Grünerløkka i Oslo i mars. Der var det 25-åringen 
som var målet, og shopen ble svært godt besøkt 
av nettopp denne målgruppen.

Firing Up - prosjektet som skal re-starte 
keramikkovner på landets skoler med 
keramikeren som den lokale ressurs, har også 
rekruttering for øyet. Vi er glade for at vi har fått 
Kulturrådsmidler til dette prosjektet, som på sikt 
er ment videreført gjennom kulturordningene for 
barn og unge, som de kommunale kulturskoler og 
Den kulturelle skolesekken.

Utstillinger på messer og i butikk er en 
viktig del av kunsthåndverkarenaen. Norske 
Kunsthåndverkere markerte 40-årsjubileet med 
en presentasjon av kunsthåndverk på Oslo Design 
Fair. Vi gjennomførte dessuten Norway Designs 
NÅ, vol 2 – Skala, en samarbeidsutstilling i 
Norway Designs lokaler. Dette var den andre 
visningen i en serie der kunsthåndverkere som 
produserer i liten skala kan få vist seg fram. 

For å fremme og utvikle kunsthåndverkfeltet, 
er det viktig å snakke om og debattere 
kunstens innhold. NK har arrangert flere 
seminarer og debatter i jubileumsåret, med 
svært god deltakelse. Seminarene har vært 
arrangert i samarbeid med Kunsthøgskolen i 
Oslo, Nasjonalmuseet, Norwegian Crafts og 
Kritikerlaget.

En målrettet, hardtarbeidende og inkluderende 
stab kan vise til høy aktivitet – noe som denne 
årsrapporten bærer bud om. Vi har arbeidet svært 
godt sammen i jubileumsåret, og det har vært 
inspirerende å se hva kunsthåndverkere rundt i 
landet har vist av oppfinnsomme markeringer. 

Jeg vil konkludere med at den gode regionale 
aktiviteten har bidratt til at kartet for norsk  
kunsthåndverk i 2015 har blitt tydeligere, for 
flere. 

I 2015 har Norske Kunsthåndverkeres virksomhet 
opplevd stor synlighet i media, særlig har 
40-årsjubileet og årsutstillingen blitt omtalt.
 
Jeg vil rette en stor takk til alle kollegaer, 
kunsthåndverkere, samarbeidspartnere og 
bevilgende myndigheter som har vært med på 
gjøre jubileumsåret 2015 til et spennende og 
særdeles produktivt år for norsk kunsthåndverk.  

Elisabeth Sørheim
Daglig leder
Norske Kunsthåndverkere

Kunsthåndverk 2015: Synlighet og rekruttering

NK 2015  |  NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
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Åpning av Kunsthåndver 2014 - Statssekretær Brynjulf Vinje Borgundvaag i 
samtale med kunstner Jim Darbu i KODE i Bergen. (Foto: Dag Fosse)

Fra pop-up-utstilling i Is It So Collective i Oslo, 
jubileumsmarkering og 

slippfest for Kunsthåndverk #1 2015 .
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Bobby Brown Goes Down av Kiyoshi Yamamoto. Fra Kunsthåndverk 2015. (Foto: Annar Bjørgli/Frode Larsen) 

NK 2015  |  VIRKSOMHET

NK administrerer de statlige 
stipendene for kunsthåndverkere 
fra Statens kunstnerstipend og 
Kulturdepartementet. I tillegg 
kommer NKs egne stipend- og 
støtteordninger finansiert av 
Visningsvederlaget og stipend fra 
Bildende Kunstneres Hjelpefond 
(BKH). En stipendkomité 
bestående av seks medlemmer 
velges på NKs landsmøte hvert 
annet år.

NKs stipendsøkerutstilling 
ble holdt i Rådhusgalleriet i Oslo 
i januar 2015, og viste kunstverk 
av søkere til de statlige stipend 
og støtteordningene og NKs 
egne stipend. Utstillingen er 
således et arbeidsredskap for NKs 
innstillingskomité, og er verken 
juryert eller kuratert. Utstillingen 
hadde i alt 512 besøkende i 2015.
 

Statens kunstnerstipend
Det var i 2015 følgende 
stipend- og støtteordninger 
til fordeling: 10 stipend for 
etablerte og seniorkunstnere, 18 
arbeidsstipend, 5 arbeidsstipend 
for yngre nyetablerte kunstnere, 
1 620 000 kr til diversestipend og 
1 830 000 kr til diversestipend 
for nyutdannede kunstnere. 
I tillegg var det to stipend fra 
BKH, to arbeidsstipend fra 
Kunsthåndverkernes fond og  
750 000 kr til fordypningsstipend.

NKs prosjekt- og reisestøtte
NKs prosjektstøtte skal stimulere 
tiltak som styrker kunsthåndverk 
som fagområde. I 2015 ble 14 
søknader for prosjektstøtte 
godkjent av NKs fondsstyre og 
totalt 423 500 kr ble tildelt. 
Søknadene er fordelt over to 
runder vår/høst. Reisestøtten for 
samme periode var totalt  
229 600 kr fordelt på 53 søknader.

Støtte til kunstnerdrevne 
salgs- og visningssteder av 
kunsthåndverk
Støtten skal stimulere til gode 
arenaer for salg og visning av 
kunsthåndverk. Det gis støtte 
til daglig drift, markedsføring, 
annonsering, større markeringer 
samt enkeltstående prosjekter. I 
2015 fikk 8 søkere tildeling på til 
sammen 240 000 kr.

Norske Kunsthåndverkeres 
teoristipend
Stipendet skal stimulere til 
forskning i kunsthåndverkets 
historie, teori og kritikk, både 
i samtid og fortid. Det gis til 
studenter eller forskere som 
skal skrive masteroppgaver, 
avhandlinger eller andre 
forskningsprosjekter relatert til 
faget kunsthåndverk. Stipendet 
er på 50 000 kr og gikk i 2015 til 
Thomas Tengesdal Nordby. 

Støtteordninger
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Kunsthåndverk 2015
10. oktober – 6. desember
Nasjonalmuseet i Oslo, Kunstindustrimuseet 

Målet med Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling er å vise det beste innen samtidens 
norske kunsthåndverk. Utstillingen er juryert, har åpen innsendingsrett og ble avholdt 
for første gang i 1975.

Kunsthåndverk 2015 markerte Norske Kunsthåndverkeres 40-årsjubileum og ble 
åpnet av kunsthistoriker Jorunn Veiteberg. 321 kunstnere søkte med 994 verk 
hvorav 37 kunstnere ble antatt med 54 verk. Juryen bestod av Heidi Bjørgan (leder), 
Hilde Hauan Johnsen, Anna Talbot, Yasar Aydin (S) og Inger Helene Stemshaug, 
(Kunstindustrimuseet). Utstillingsdesignet var ved Torsteinsen Design.

Utstillere: Ann Kristin Aas, Kari Aasen, Ida Olesdatter Barland, Maia Birkeland, Hedda 
Bjerkeli, Lene Tori Obel Bugge, Iulian Bulai, Lissette Escobar, Martin Woll Godal, 
Gabriella Göransson, Signe Halle, Eirin Bjørsland Hansen, Elin Hedberg, Trine Hovden, 
Kari Håkonsen, Sofia Karyofilis, Mari Østby Kjøll, Stian Korntved Ruud, Nina Bang 
Larsen, Camilla Luihn, Nils Martin, Janne Nes, Irene Nordli, Kristin Opem, Sidsel 
Palmstrøm, Kari Merete Paulsen, Jørgen Platou Willumsen, Andrea Scholze, Signe 
Solberg, Kenneth Stordalen, Æsa Björk Thorsteinsdottir, Lillian Tørlen, Felieke van der 
Leest, Pål Vigeland, Matilde Westavik Gaustad, Kiyoshi Yamamoto og Hanne Øverland

Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) på 150 000 kr gikk til 
Stian Korntved Ruud, tre/metall. Juryen som kåret vinneren av BKH-prisen bestod av 
Sigurd Bronger, Heidi Bjørgan og Mona Pahle Bjerke (Norsk Kritikerlag).

Årsutstillingen hadde et omfattende formidlingsprogram. Et årlig større internasjonalt 
fagseminar ble arrangert i samarbeid med Norwegian Crafts. Det ble også arrangert 
seminar for lærere, workshop med kunstnere fra utstillingen, møte med prisvinneren, 
jubileumsmatiné, kunsthåndverksekskursjon og kritikersalong (se ”seminarer” for 
mer informasjon). Det ble også gjennomført en rekke omvisninger og verksteder for 
skoleklasser, åpne omvisninger og tilrettelagte gruppeomvisninger.

Katalog og grafisk profil til utstillingen var designet av Bielke&Yang. De utformet også en 
egen logo for årsutstillingen. 

Presse/media: 17 oppslag i ulike riksaviser samt anmeldelser 
i Dagsavisen og Morgenbladet. 2700 personer fulgte 
utstillingsåpningen live på Facebook og promoteringsvideo 
for utstillingen ble blant de mest sette på Nasjonalmuseets 
Youtube-kanal.

Innkjøp fra utstillingen ble håndtert av Galleri Format Oslo. 

Antall arrangementer: 50
Totalt antall publikum: 6684
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Norske Kunsthåndverkeres 40-årsmarkeringer

NK 2015  |  VIRKSOMHET

Norske Kunsthåndverkere ble opprettet i 1975 
som et resultat av Kunstneraksjon -74 som samlet 
21 kunstnerorganisasjoner med omtrent 2000 
medlemmer. Kunstneraksjonen definerte Staten 
som motpart og fremmet tre krav – vederlag for 
bruk av kunstneres arbeider, økt bruk og størst 
mulig utbredelse av kunst i samfunnet og garantert 
minsteinntekt til yrkesaktive kunstnere som ikke får 
rimelig inntekt fra vederlag og bruk. Det var starten på 
et fagpolitisk arbeid som kunstnere har nytt godt av 
i 40 år. I prosessen skilte kunsthåndverket seg ut fra 
brukskunsten som det tidligere hadde vært forbundet 
med og opprettet Norske Kunsthåndverkere. 1975 var 
også det første året den juryerte årsutstillingen for 
kunsthåndverk ble arrangert. 

Norske Kunsthåndverkere har siden starten vært en 
organisasjon for hele landet, og har nå syv regionlag. 
Derfor var det naturlig å invitere regionene til å 
være med å markere NKs 40-årsjubileum, og det ble 
markeringer over hele landet fra mars til desember. 

I den anledning ble det utformet en egen 
jubileumslogo av Bielke + Yang, og det ble trykket opp 
program over arrangementene, egne klistremerker 
og jubileumsnett. Jubileet ble også markert i 
årsutstillingen og med en egen jubileumsbok. 

Kick Off – Pop-up shop
19.–21. mars
IS IT SO COLLECTIVE, Oslo

NK innviet jubileumsåret med lanseringsfest for 
tidsskriftet Kunsthåndverk 1/2015 og en 3-dagers pop-
up shop med fokus på brukskunst.

Utstillere:  
HAiK, Kneip, Kristine Five Melvær, Victoria Günzler, 
Camilla Luihn, Nanna Melland, Stian Korntved Ruud, 
Anette Krogstad, Anne Udnes, Grete Wexels Riser, 
Elisa Helland-Hansen, Ole Morten Rokvam og  
Sara Skotte.

Kjede(re)aksjon
juni – oktober 2015
Nord-Norge

Prosjektet var en aksjon der kunsthåndverkere i 
hele landsdelen gikk sammen om å lage et kjede av 
ringer som gikk på vandring fra kunsthåndverker til 
kunsthåndverker. Resultatene ble tre kjeder som ble 
vist i Nordnorsk kunstnersenters lokaler i Svolvær, 
med åpning lørdag 5. desember. 

Fra utstillingen Norway Designs NÅ, vol 1: Verdi. (Foto: Hege Henriksen)
Bildet er lånt fra NK Midt Norge sin side på Facebook
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I forkant av utstillingen holdt NK Nord Norge en 
facebook-avstemming om hvem som skulle få et kjede 
som hederspris i de tre nordlige fylkene. Publikum 
stemte frem følgende «ildsjeler» i regionen: 

Svein Spjelkavik fra Nordland (Andøy) er mannen 
bak begrepet «Framsnakking». Han er også mannen 
bak festivalen Rock mot Rus og har vunnet en rekke 
priser for sitt arbeid for og med barn og unge. 

Mads Gilbert fra Troms (Tromsø) er lege og politiker. 
Han er spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege 
ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Gilbert har i lang tid vært engasjert i 
solidaritetsarbeid i Palestina og er internasjonalt 
kjent for dette.

Morten Strøksnes (Kirkenes) er journalist og 
forfatter. Han har gjort seg bemerket som spaltist og 
kommentator i dagspressen, sist da han satte i gang 
en voldsom debatt rundt Bodøs kultur- og maktelite. 

Demonstrasjon: Helle Tangen, Heidi Mortensen og 
Anne-Mette Boger
6.–7.juni
GALLERI KALK, Slemmestad

Villvin kunsthåndverkmarked
9.–11. juli
Risør

Villvinmarkedet er stor og spennende mønstring av 
høykvalitets kunsthåndverk. Her samles mer enn 100 
profesjonelle kunsthåndverkere fra Danmark, Sverige 
og Norge. Gjennom tre dager i strålende sommervær 
kunne de mange besøkende gå på skattejakt fra bod 
til bod, nyte mangfoldet og skjønnheten og bli kjent 
med kunsthåndverk og med dem som laget det. Årets 
tema var “Glass”.

Sparebanken Sør-prisen 2015 gikk til Bine Melby. 
Prisen ble delt ut av Elisabeth Sørheim. 

Waterproof
1.–23. august
GALLERI ZINK/ OPPLAND KUNSTSENTER(OKS), 
Lillehammer

Utstilling i to gallerier. Åpnet lørdag 1. august. 

Jubileumsmarkering 1. august i OKS: 

Yngvild Fagerheim gav i sitt foredrag bakteppet for 
starten av NK for 40 år siden. 

Pecha Kucha med medlemmer fra NK Øst-Norge som 
viste hva de er opptatt av i dag:

Liv Blåvarp, Torbjørn Kvasbø, Kari Mølstad, Ansgar 
Ole Olsen, Marit Hosar, Anne Lise Johnsen, Kari 
Anne Karlsen, Kari Oline Øverseth, Morten Haugmo, 
Veronika Glitsch, Ingun Kleppan, Kathrine Berg
Merete Sejersted Bødtker og Esther Helén Slagsvold.

Jubileumsmarkering 13. august i Galleri Zink:

Artist talk med Kari Mølstad, Eirik Bruvik og Johan 
Mæhlum.

VIRKSOMHET  |  NK 2015

Bildene over er lånt fra Kjede(re)aksjon sin side på Facebook 
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Brukskunst i fokus
27.–30. august
GAVE OG INTERIØRMESSEN, Lillestrøm

Utstillere: 
Elin Hedberg, Norvald Hemre, Kneip,Vidar Koksvik, 
Anette Krogstad, Elisabeth von Krogh, Svein Narum, 
Grete Wexels Riser, Ole Morten Rokvam, Guri 
Sandvik, Bodil Mogstad Skipnes, Anne Udnes og 
Gunilla Maria Åkesson.

Utstillingen ble kuratert av Andrea Scholze og var et 
samarbeid med Galleri Format Oslo.

Fire vindusutstillinger
1. september – 31. desember
MONA STRAND, Oslo

Vi bryter oss inn
4. september – 6. desember
NK Midt-Norge

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge feiret sitt 
regionale 40-årsjubileum ved å «bryte seg inn» i sine 
respektive miljøer og institusjoner i de tre fylkene. 

Start på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 4. - 5. 
september og 6. september i Klæbu. 

Kunsthåndverk gjennom 40 år
5. september – 10. desember
TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST,  
Trondheim

Start 5. september: Foredrag ved Jan Lauritz Opstad, 
og Jorun Kraft Mo.

Kulturnatt Fredrikstad
11. september
ØSTFOLD KUNSTSENTER, Fredrikstad

Brennegrop i parken
Oktober 
KUBAPARKEN, Oslo

Anne Udnes viste gamle keramiske brenneteknikker 
midt i Oslo by.

Elisa Helland-Hansen - 40 år som keramiker
8. oktober
GALLERI FORMAT OSLO

Utstillingsåpning og samtale mellom Lars Elton og 
Elisa Helland-Hansen.

Den store jubileumsskattejakten
10. oktober - 5. desember
BRUDD, Oslo

Publikum kunne finne utplasserte skatter rundt på 
Grünerløkka og veksle dem inn i kunsthåndverk hos 
BRUDD.

Ulla-Mari Brantenberg
10. oktober – 8. november
KUNSTHÅNDVERKERNE I KONGENSGATE, Oslo

Glassutstilling med Ulla-Mari Brantenberg. 
Åpning med tale av styreleder Lise Stang Lund og 
kunstnersamtale mellom Ulla-Mari Brantenberg og 
Jorunn Veiteberg.

Jubileumsmatiné: Møte med vinner av 
«Kunsthåndverkprisen 2015» og boklansering
24. oktober
KUNSTINDUSTRIMUSEET, Oslo

Stian Korntved Ruud, vinner av Kunsthåndverkprisen 
2015, i samtale med daglig leder i Norske 
Kunsthåndverkere, Elisabeth Sørheim.

Lansering av jubileumsboken Kampen med materialet 
– Norske Kunsthåndverkere i 40 år.

Redaktør André Gali i samtale med Jan-Lauritz 
Opstad, tidligere direktør ved Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum, og Thomas Nordby, som har 
skrevet masteroppgaven «Brukskunstens svanesang» 
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU), i Trondheim.

Fra utstillingen Norway Designs NÅ, vol 1: Verdi. (Foto: Hege Henriksen)

Fra NKs 40-årsmarkering i Lillestrøm. Kurator Andrea 
Scholze sammen med utstiller Bodil Mogstad Skipnes.
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Kunstmarked
31. oktober
KUNSTBANKEN, Hamar

Deltakere fra Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge 
(NKØ) og Hedmark Bildende Kunstnere (BKH).

I should have known better
Høsten 2015
KRAFT – rom for kunsthåndverk, Bergen

Foredragserie som markerte NKs 40-årsjubileum 
i Vest-Norge. Prosjektet var produsert av Kiyoshi 
Yamamoto og er et samarbeid mellom NK, KRAFT og 
Kunsthøgskolen i Bergen.

Kunsthåndverksmarked
5.–6. og 12.–13. desember 
AVART, Oslo

Mini-kunsthåndverkmarked med gjestekunstnere.

Utstillere: 
Linda Jansson Lothe, Arild S. Berg, Elise Kielland, 
Mimi Swang, Ove Harder Finseth, Mona Strand, Heidi 
Nygård, Kjersti Johannessen, Kristin Holte og Jan 
Mostrøm, Marte Fehn og Wenche Lycke.
  

VIRKSOMHET  |  NK 2015

Over: Yngvild Fagerheim under foredraget Tilbakeblikk på tilblivelsen 
av NK for 40 år siden i Lillehammer (Foto: Ingun Kleppan)

Bildene over er fra jubileumsmatiné i Kunstindustrimuseet<- Anne Udnes hadde brennegrop for keramikk i Kubaparken i Oslo. 
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Publikasjoner

Tidsskriftet Kunsthåndverk
Tidsskriftet utgis av NK og er det eneste fagbladet for 
kunsthåndverk i Norden. Kunsthåndverk kommer 
ut fire ganger i året. Stoffområdet omfatter artikler, 
intervjuer, essays, reportasjer og anmeldelser 
innen feltet kunsthåndverk og design. Tidsskriftet 
distribueres til abonnenter og via løssalg, med noe 
distribusjon i Norden og utlandet for øvrig. 

Redaktør for tidsskriftet: Cecilie Tyri Holt. 
Redaksjonsråd: Knut Astrup Bull, Benedicte Sunde, 
André Gali, Tora Endestad Bjørkheim og Elisabeth 
Sørheim. Det nordiske fagmiljøet er inkludert på 
innholdssiden. 

Lanseringene av de fire utgivelsene i 2015 har vært 
markert i forbindelse med viktige begivenheter for 
kunsthåndverk i Norge og utlandet. Tidsskriftet er 
synlig på Instagram under @kunsthandverk og på 
Facebook.

Nr. 1/2015 hadde tema ”det funksjonelle 
kunsthåndverket” og ble lansert under pop-up shop 
på It Is So Collective på Grünerløkka som del av 
NKs innvielse av jubileumsåret. Her ble tidsskriftets 
historie visualisert som en vegg med tidligere utgaver. 

Nr. 2/2015 hadde tema ”kunst i offentlig rom” 
og ble lansert på Galleri Format Oslo med en 
kunstnersamtale mellom Franz Schmidt og Gjertrud 
Steinsvåg.

Nr. 3/2015 hadde et nordisk fokus, med artikler 
på de nordiske språk og på engelsk og ble lansert i 
forbindelse med utstillingen magic language /// game 
of whispers i Grand Palais i Paris. 

Nr. 4/2015 hadde tema ”formidling” og ble 
lansert under Kritikersalongen Brukbart på 
Kunsindustrimuseet i Oslo i anledning årsutstillingen. 
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Katalog Kunsthåndverk 2015
Det gis årlig ut en katalog i forbindelse med 
årsutstillingen Kunsthåndverk. 

Katalogen for 2015 omfattet innledningstekst av 
Widar Halén (avdelingsdirektør, Avdeling design 
og kunsthåndverk, Nasjonalmuseet) og Elisabeth 
Sørheim (daglig leder i NK), teksten Formidling: 
Forbindelser og fortellinger av Marit Lønning 
Reiten (prosjektleder Kunsthåndverk 2015, Norske 
Kunsthåndverkere) og Cathrine Lorange (kurator 
formidling, Avdeling design og kunsthåndverk, 
Nasjonalmuseet), juryens tekst av Heidi Bjørgan (leder 
av NKs nasjonale jury 2015), essayet Interiørdesign 
og faste rutiner av kunstner Tommy Olsson og en 
gjengivelse av låtteksten Nordisk Design av musiker 
Lars Vaular. 

Design ved Bielke&Yang. Opplaget var på 1000 
eksemplarer.
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Kampen med materialet – Norske 
Kunsthåndverkere i 40 år
I forbindelse med NKs 40-årsjubileum ble det laget 
en bok som hadde som mål og ambisjon å synliggjøre 
NKs arbeid og utvikling gjennom disse årene. Dette 
ble gjort gjennom å fokusere på noen utvalgte 
historieforløp som har betydd mye for utviklingen av 
NK som organisasjon og kunsthåndverket som fagfelt. 
Det ble lagt vekt på et reportasje/intervjuformat for 
å fremheve noen av de personene som har jobbet 
med dette opp gjennom historien og få lese om deres 
opplevelser av det arbeidet de var med på. For å gi 
ytterligere innsikt i den individuelle kunsthåndverkers 
hverdag og erfaring fra fagfeltet ble det også 
gjennomført ti kunstnerintervjuer. Boken er ikke en 
komplett historiebok om NK, men tar sikte på å løfte 
frem noen utvalgte fortellinger som belyser noen 
viktige sider av NK. 

Del én, som hadde fokus på organisasjonen, besto av 
følgende kapitler:

André Gali: Fra brukskunst til kunsthåndverk (om 
bruddet med brukskunsten)
André Gali: Et eget språk for kunsthåndverket (om 
utviklingen av en diskurs)

Anne Viken: Fra opprør til samarbeid (om utviklingen 
av fagorganisasjonen) 
Danby Choi: Kunsthåndverkernes formidler og 
forsvarer (om den daglige driften)
Monica Holmen: På egne premisser (om NKs gallerier)
Cecilie Tyri Holt: En større sannhet enn det talte ordet 
alene (om tidsskriftet Kunsthåndverk)
Jan-Lauritz Opstad: Det beste av samtidens 
kunsthåndverk (om årsutstillingens historie)
Reinhold Ziegler: Never compromise! (om Norwegian 
Crafts og internasjonalisering)
Elisabeth Sørheim: Kunsthåndverk virker (om 
formidling)

I del to er følgende kunstnere intervjuet: Terje 
Westfoss, Elisa Helland-Hansen, Jorun Kraft Mo, 
Bente Sætrang, Konrad Mehus, Æsa Björk, Lars Sture, 
Edith Lundebrekke, Kari Dyrdal og Lillian Tørlen. 

I tillegg er det forord ved NKs styreleder Lise Stang 
Lund og etterord ved forfatter Cornelius Jakhelln. 

Redaktør: André Gali
Redaksjon: Elisabeth Sørheim og Cecilie Tyri Holt
Design: Forest
Opplag: 500

Boken ble lansert på jubiluemsmatiné 
i Kunstindustrimuseet 24. oktober (se 
”jubileumsmarkeringer”). 
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«NK har fra den spede begynnelsen alltid 
fokusert på utviklingen av formidling og 
utstillinger parallelt med fagpolitikken. 
«Formidling fronter faget» var et slagord i 
de første årene. Det har vært kjempet mange 
kamper for å styrke formidlingen og utstil-
lingsmulighetene for kunsthåndverkerne, og 
i dag har vi årsutstillingen, temautstillingen, 
to egne gallerier, en godt etablert utenlands-
formidling og et tidsskrift.»

(Utdrag fra styreleder Lise Stang Lunds 
forord)
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Markedsutvikling
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Oslo Design Fair
27.–30. august
Norges Varemesse, Lillestrøm

Norske Kunsthåndverkere markerte 40-årsjubileet 
med en presentasjon av kunsthåndverk på høstens 
Oslo Design Fair (tidligere Gave og Interiømessen). 
Utstillingen var kuratert av Andrea Scholze og var 
et samarbeid med Galleri Format Oslo, Jotun og 
Northern Lighting. 

Utstillere: 
Elin Hedberg, Norvald Hemre, Kneip,Vidar Koksvik, 
Anette Krogstad, Elisabeth von Krogh, Svein Narum, 
Grete Wexels Riser, Ole Morten Rokvam, Guri 
Sandvik, Bodil Mogstad Skipnes, Anne Udnes og 
Gunilla Maria Åkesson.

Norway Designs NÅ, vol 2 – SKALA
25. september – 25. oktober 
Norway Designs, Oslo

Norway Designs, NK og Klubben fortsatte samarbeidet 
fra 2014 og viste 2. utgave av utstillingsserien Norway 
Designs NÅ.

I vol. 1 ble det lagt fokus på prosessen bak produktene 
og ulike produksjonsmetoder for å gjøre det enklere 
for publikum å forstå objektenes verdi. De utstilte 
produktene ble presentert i tre kategorier; unika, 
småskala og storskala. I Vol. 2  var fokuset på 
småskala-kategorien og det var en forutsetning 
at produktene/objektene som ble kuratert inn ble 
produsert i et lite opplag, gjerne av formgiver selv eller 
i samarbeid med håndverker/småskala-produsent. 
Produktene ble solgt i kommisjon hos Norway Designs 
i utstillingsperioden. 

UTSTILLERE:
Alma Geller, Anette Krogstad, Kristine Five Melvær & 
Torbjørn Andressen, Uhnger & Jenkins, Guri Sandvik, 
Siv Lier, Barmen & Brekke, Fimbul & Luihn, Silje 
Nesdal, Kneip, Arkivet, Kristine Bjaadal, Ann Kristin 
Einarsen, Philipp von Hase, Sara Skotte, günzler.
polmar, Oscar Honeyman-Novotny, Maria Brinch og 
Anne Udnes.

Fra utstillingen Norway Designs NÅ, vol 2: Skala. 
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Seminarer

International Fagseminar Very Good på Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Oslo. Foto:Michael Eden giving a speech at the seminar Very Good, National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo. 

Lærerseminar: 
Kunsthåndverk i praksis
20. oktober
Nasjonalmuseet i Oslo, 
Kunstindustrimuseet

Omvisning i utstillingen 
Kunsthåndverk 2015 
og verkstedarbeid med 
smykkekunstner Hedda Bjerkeli.
Deltakere: 25 (fullt)

Norway Designs NÅ: 
2 paneldebatter
28. august
Oslo Design Fair, Lillestrøm

Følgende spørsmål var gjenstand 
for debattene: 

Hvorfor er det så få sterke norske 
merkevarer?
Danske, svenske og finske 
merkevarer innen interiør og 
design står sterkt internasjonalt, 
mens nordmennene sliter. Hvorfor 
er det slik? Og hva kan og bør 
gjøres for å bygge sterke norske 
merkevarer innen feltet?

Hvem skal kjempe for norske 
designere?
Norske designere og formgivere 
etterlyser en organisasjon som 
jobber systematisk for å styrke 
feltet faglig og politisk, og bedre 
deres inntjeningsmuligheter. Er 
dette Dogas oppgave eller trenger 
designerne en ny organisasjon?
Deltagere: 100 (fullt)
 
Internasjonalt fagseminar: 
New Narratives in Craft
19. november
Store sal, Nasjonalmuseet i Oslo, 
Kunstindustrimuseet

Det internasjonale fagseminaret 
ble arrangert av NK i 
samarbeid med Norwegian 
Crafts og Nasjonalmuseet i 
Oslo, Kunstindustrimuseet. 
Seminaret satte fokus på ulike 
kurateringsformer, med mål 
om å stimulere kritisk tenkning 
rundt presentasjon og formidling 
av samtidskunsthåndverk. 
Foredragsholderne kom fra Norge, 
Danmark, Storbritannia, Tyskland 
og Frankrike.
Deltakere: 100 (fullt)

Kritikersalong: Brukbart
3. desember
Kafé Solliløkken, Nasjonalmuseet i 
Oslo, Kunstindustrimuseet

Dette var sjette år på rad at NK 
samarbeidet med kunstseksjonen 
i Norsk kritikerlag. Spørsmål som 
ble stilt var: Hvorfor er det slik at 
begrepet og fenomenet «bruk» er 
ladet med noe negativt i kunstens 
verden? Hva er det som gjør at 
kunsthåndverk som brukes eller 
referer til bruk, sorterer lavere i 
kunsthierarkiet enn den såkalt 
«rene», funksjonsløse kunsten?
Deltakere: 50 (fullt)

Konferanse: Firing Up 
23. og 24. april
Kunsthøgskolen i Oslo og i 
Nasjonalmuseet

Oppstartkonferanse for keramikk-
prosjektet Firing Up med
norske og engelske 
foredragsholdere. 
Deltakere: 100 (fullt)

Seniorkurator Knut Astrup Bull ved Kunstindustrimuseet i Oslo ønsker velkommen til seminaret 
New Narratives in Crafts. (Foto: Hege Henriksen)

Fra utstillingen Norway Designs NÅ, vol 2: Skala. 
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Norske Kunsthåndverkeres arbeid med publikumsutvikling omfatter både å trekke nye grupper til våre visninger 
og å tilby en bredde i formidlingstilbudene. NK ønsker å legge til rette for et kulturelt mangfold og dessuten bidra 
til kunnskap og rekruttering gjennom prosjekter for barn og unge. I samarbeid med visningsstedet tilstreber NK 
å vise vei til Årsutstillingen for nye publikumsgrupper som vanligvis ikke rekrutteres i stor grad til samtidens 
kunstuttrykk. Prosjektet kunsthåndverkets kulturelle mangfold fra 2011-13 hadde dette for øyet og NK søker 
vå ha dette momentet med videre som en naturlig del av virksomheten. NK er opptatt av å trekke unge voksne 
publikummere til kunsthåndverkarenaen, især i jubileumsåret 2015 har synlighet og rekruttering vært mål for mye 
av virksomheten. 

Å sette inn en offensiv for nye målgrupper var bakgrunnen for at NK laget en pop-up shop på Grünerløkka i Oslo 
over en langhelg i mars 2015. Et yngre publikum frekventerte til kveldsåpningene, og mange nye fikk med seg 
promomateriell fra NKs jubileumsår. Flere kjøpte smykker og/ eller keramikk fra shopen. 

NK har jevnlig utviklingsprosjekter av faglig art med tilbud til skoler og barn og unge. Firing Up er et slikt 
prosjekt, som ble igangsatt senhøstes 2014.  
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Publikumsutvikling

Pedagogisk arbeid  
Faglig utvikling innen formidlingen av kunsthåndverk 
til barn og unge er en vesentlig og permanent del av NKs 
arbeid. Målet er å øke rekrutteringen både til fagfeltet og 
øke interesse og kunnskap hos et voksende og kulturelt 
sammensatt publikum. NK arrangerer årlige seminarer 
for lærere i forbindelse med årsutstillingen.

Fra høsten 2014 startet prosjektet Firing Up – keramikk 
på de unges arena, et løft for keramikkfaget. NK 
mottok oppstartmidler fra Kunstløftet, Kulturrådet. 
Prosjektet Firing Up er igangsatt etter modell av 
tilsvarende prosjekt i engelske Crafts Council. Arbeidet 
har perspektiv over flere år. Målet er å stimulere de 
unge i å arbeide med leireforming, vekke interessen 
for keramikk og rekruttere til keramikkfaget ved skoler 
og høgskoler. De mer enn 300 keramikerne tilsluttet 
Norske Kunsthåndverkere er bosatt i hele landet, og 
keramikerne er den viktigste ressursen i prosjektet. Ved 
deres hjelp vil en hente inspirasjon og kunnskap inn til 
de unges arena med Firing Up-prosjekter på skoler, og 
senere vil dette overføres kulturskoler og i DKS.

I april 2015 ble det arrangert oppstartkonferanse 
for Firing Up på Kunsthøgskolen i Oslo, (KhiO) med 
KhiO og Nasjonalmuseet som samarbeidspartnere. 
Konferansen samlet mer enn 100 deltakere. 
Over to dager fikk lærere og keramikere se 
eksempler på hvordan en kan fornye og re-starte 
keramikkundervisningen. De fikk også en omvisning 
i keramikksamlingen ved Nasjonalmuseet for å se 
keramikkfaget i en kunstnerisk kontekst. 

Høsten 2015 ble det gjennomført 4 prøveprosjekt for 
Firing Up med kunstnere og lærere i samspill: 
Langset skole i Eidsvoll med keramiker Anne-Brit 
Reienes, Bråtejordet ungdomsskole i Skedsmo 
med keramiker Lene Obel Bugge, Edvard Munch 
videregående skole, Oslo, med keramiker Jim 
Darbu, og keramikk-kurs over to helger for 8 lærere i 
Bergensskolen ved keramiker Birgit Brühl. Det siste var 
et samarbeid mellom NK og Bergen kulturskole.
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Nettverksarbeid

Gode nettverk er hovednøkkelen til 
kultursamarbeid av høy kvalitet. 

Kunstnernettverket
NK er medlem av 
Kunstnernettverket, som samler 
19 landsomfattende organisasjoner 
som representerer skapende og 
utøvende kunstnere i Norge. 
Samlet har disse forbundene 
om lag 25 000 medlemmer. 
Nettverket er et forum for landets 
kunstnerorganisasjoner, og et 
sted hvor organisasjonene kan 
søke alliansepartnere i ulike 
saker. Kunstnernettverket 
arbeider med kunstnerpolitikk, 
med spesiell vekt på kunstneres 
inntektsforhold, sosiale rettigheter, 
stipend, vederlag og opphavsrett. 
Nettverket ble etablert i 2011.

NK styreleder var i 2015 leder 
av arbeidsutvalget og medlem i 
kunstnerpolitikkutvalget. 

NK ved daglig leder er med i 
Kunstnernettverkets DKS-utvalg. 

NK ved prosjektleder 
markedsutvikling var medlem av 
næringsutvalget.

Nordic Network of Crafts 
Association (NNCA)
Alle de nordiske kunsthåndverks-
organisasjonene er medlemmer i 
NNCA. 

NNCA gjennomførte en storsatsing 
i Paris september 2015 med en 
nordisk paviljong og egen utstilling 
på messen Révélations, The Fine 
Craft and Creation Fair i Grand 
Palais. Norwegian Crafts ledet 
prosjektet. 

Utstillingen het magic language 
/// game of whispers og ble viet 
stor oppmerksomhet. Det ble utgitt 
et spesialnummer av tidsskriftet 
Kunsthåndverk, med artikler om 
utstillingen og ytterligere stoff om 
nordisk kunsthåndverk. 

Språk: alle de nordiske språkene 
ble anvendt, med engelsk 
oversettelse.    

Nettverksmøte i NNCA fant sted 
i Paris samme tid og sted som 
messen.

World Crafts Council (WCC) 
Norske Kunsthåndverkere er 
medlem i WCC. 

Norsk kulturskoleråd 
NK ved daglig leder er representert 
i nasjonal ressursgruppe for visuell 
kunst i Norsk kulturskoleråd. 

Finsk-norsk kulturinstitutt
NKs daglige leder er 
vararepresentant i styret for Finsk-
norsk kulturinstitutt, Oslo.   

Pia Rognes Kunsthåndverkprisvinner 2013 (Foto: Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ©)
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<- Bildene på forrige side er tatt i forbindelse med prosjektet Firing Up. Til høyre: fra Edvard Munchs vgs., til venstre: fra 
Bråtejordet skole. (Foto: Elisabeth Sørheim)

Bildene over viser Nordic Network of Craft Associations (NNCA) utstilling magic language /// game of whispers, Revelations 
Grand Palais 2015. Øverst: kuratorene og prosjektleder Hege Henriksen. Nederst: kunstnerne i utstillingen.
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Informasjon

Nye nettsider
I løpet av 2015 har NK fått 
utviklet helt nye nettsider. 
Nettstedet har vært en omfattende 
satsning med integrert 
brukerportal, søknadsportal og 
saksbehandlingssystem. Nettstedet 
ble tatt i bruk i september, og etter 
dette har alle NKs stipender og 
støtteordninger blitt administrert 
gjennom den nettbaserte 
søknadsportalen. En annet viktig 
mål for løsningen er synlighet ut 
mot fagmiljø og publikum. Det 
er opprettet dynamiske sider 
for presentasjon av nyheter 
på kunsthåndverksfeltet og av 
medlemmenes kunstnerskap. 
Utviklet av Ramsalt Lab. Designet 
av Bielke&Yang

Nyhetsbrev
Norske Kunsthåndverkere 
utkommer med ukentlige 
nyhetsbrev til ca. 850 abonnenter. 
Leserstatistikken viser at i 
gjennomsnitt 50 % åpner 
nyhetsbrevet.  

Markedsføring
I 2015 har det vært annonsert 
for invitasjon til årsutstillingen 
på Kunstkritikk, og en helsides 
annonse for årsutstillingen, 
tidsskriftet Kunsthåndverk og 
jubileumsboken i Kunstårboken. 
Kritikerseminaret 2015 ble 
annonsert i Morgenbladet. Det ble 
annonsert for jubileumsboken i 
Klassekampen. 

Sosiale medier
For øvrig har det vært satset særlig 
på sosiale medier. NKs side på 
Facebook hadde per 31. desember 
2015 2691 følgere (opp 691 fra 
2014). NK er også på Instagram 
under: 

@norskekunsthandverkere 

og på Twitter under: 

@NKorganisasjon

Microbloggingtjenstene Twitter 
og Instagram blir hyppig brukt 
for å promovere utstillinger og 
arrangementer og for å vekke 
oppmerksomhet for aktivitetene 
generelt. 

Presseomtaler
I 2015 har Norske 
Kunsthåndverkeres virksomhet 
opplevd stor synlighet i media, 
særlig har 40-årsjubileet og 
årsutstillingen blitt omtalt.

NK samarbeidet med konsulent-
tjenesten Kulturmeglerne gjennom 
året, noe som ga positivt resultat i 
antall presseoppslag. 

40-årsjubileet og den store, 
generelle interessen for 
kunsthåndverk ble omtalt i 
Aftenposten, Klassekampen, en 
rekke lokale og regionale aviser 
og nettsteder, tidsskriftene 
Kunst + og Aftenposten K. Blant 
annet skrev Heidi Borud om 
«Kunsthåndverkets renessanse» i 
Aftenposten. 

Årsutstillingen ble anbefalt av 
kritiker Kjetil Røed i Aftenposten, 
omtalt i NRK Østlandssendingen 
og anmeldt av Lars Elton i 
Dagsavisen og Oda Bhar i 
Morgenbladet. Lars Elton nevnte 
også NKs jubileumsbok i en 
oversikt over årets mest spennende 
kunstbøker. Samarbeidsutstillingen 
Norway Designs Nå, vol 2 – 
Skala, ble også dekket av flere 
magasiner, blant annet D2. 
Prosjektet Firing Up fikk også stor 
mediedekning, blant annet i NRK 
Østlandssendingen der Elisabeth 
Sørheim var intervjuet.  

Totalt fikk NK rundt 40  
presseoppslag i jubileumsåret. 

Noen hovedartikler om NK, 
årsutstillingen og kunsthåndverk, 
kan leses på: 

norskekunsthandverkere.no/
om-norske-kunsthandverkere/
presserom/medieomtale

NK 2015  |  VIRKSOMHET
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Priser

NKs studentpris
Formålet med NKs studentpris er å synliggjøre 
masterprosjekter som er interessante for 
kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling. NK vil 
støtte studenter på masternivå og bidra til kjennskap 
om organisasjonen Norske Kunsthåndverkere. 

Prisene på 15 000 kr gikk til: 
Kenneth Stordalen, Kunsthøgskolen i Bergen
Elin Hedberg, Kunsthøgskolen i Oslo

Norske Kunsthåndverkeres ærespris
NKs ærespris er en anerkjennelse for uegennyttig 
innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og 
kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning. 

Prisen på 50 000 kr deles ut annethvert år og gikk i 
2015 til: Eyvind Hermansen.

Kunsthåndverkprisen fra BKH
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres 
Hjelpefond (BKH) skal gå til en kunstner som deltar 
på utstillingen Kunsthåndverk med det verk som anses 
som mest betydningsfullt på årets utstilling. Juryen 
skal begrunne sin tildeling med henvisning til de 
kvaliteter som ligger i det verk som utløser prisen, både 
i verket selv og i forhold til utstillingen som helhet. 

Tre- og metallkunstner Stian Korntved Ruud (f. 1989) 
mottok prisen på 150 000 kr for utstillingens mest 
markante kunstverk i 2015 med verket Daily Spoon.

Elisabeth Sørheim deler ut studentprisen til Elin Hedberg på Kunsthøgskolen i Oslo. 
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Resultatregnskap 1.1.–31.12.2015
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Driftsinntekter 

Driftstilskudd Kulturrådet 10 315 000

Administrasjonsbidrag fagorg. / Norwegian Crafts 2509 500

Kontorhold fagorg. / Norwegian Crafts 659 000

Prosjektstilskudd Norsk Kulturråd 96 000

Ekstraordinært tilskudd KHV fond 671 000

Inntekter / Tilskudd Tidsskriftet 911 721

Andre inntekter 264 415

Overførte prosjektmidler fra tidligere år 500 000

Overførte prosjektmidler til neste år -821 000

Sum driftsinntekter 15 105 636

Lønn og sosiale kostnader 5 693 802

Utgifter til lokaler og husleie 868 899

Revisjon og regnskap 183 979

Informasjon / Kommunikasjon / tidskriftet 706 810

Reise / Diett 196 533

Utstillingsvederlag 124 593

Nettside / søknadsportal 17 850

Andre driftskostnader 1 515 649

Avskrivninger 49 599

Sum driftskostnader 9 357 714

Driftsresultat 53 922

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter 2 242

Annen finansinntekt 97

Annen finanskostnad 138

Resultat av finansposter 2 200

Årsresultat

Utbetalt temautstillingen 200 000

Utbetalt Format Oslo 1 900 000

Utbetalt KRAFT Bergen 816 000

Utbetalt eksterne utlandsprosjekter 150 000

Utbetalt Norwegian Crafts 2 628 000

Sum utbetalinger 5 694 000

56 123
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Balanse 31.12. 2015

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler 366 862

Varige driftsmidler 58 304

Finansielle anleggsmidler 0

Sum anleggsmidler 425 166

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 519 676

Andre kortsiktige fordringer 289 532

Sum fordringer 809 208

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 437 378

Sum omløpsmidler 2 246 587

Sum eiendeler 2 671 752

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 1.1. 113 146

Årets resultat 56 123

Egenkapital 31.12. 169 269

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Forskuddstrekk 163 951

Skyldig arbeidsgiveravgift 153 890

Skyldig feriepenger 393 713

Annen kortsiktig gjeld 1 417 515

Skyldig Norwegian Crafts 199 663

Leverandørgjeld 173 751

Sum kortsiktig gjeld 2 502 483

Sum gjeld 2 502 483

Sum egenkapital og gjeld 2 671 752
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Attempt to Construct a Rose (detalj) - Inger Johanne Rasmussn (2013) 

Komposisjon nr. 4 av Kenneth Stordalen. (Foto: Frode Larsen)
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Styrer og tillitsvalgte
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Reindeer Food- Pauliina Pôllänen (2012)

Norske Kunsthåndverkeres styre 
Lise Stang Lund, styreleder
Anna Talbot
Martin Woll Godal
Putte H. Dal
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk
Elisabeth Sørheim, ansattes representant til 1.4.2015
Marit Lønning Reiten, ansattes representant fra 1.4.2015
Vara: Magnar Gilberg og Benedicte Lyssand

Regionstyrer
NK Nord-Norge   Ragnhild Lie, regionleder
NK Midt-Norge   Brit Dyrnes, regionleder
NK Vest-Norge   Silje Bergsvik, regionleder
NK Sør-Norge   Linda Lind, regionleder
NK Sørøst-Norge  Hanne Haukom, regionleder til 31.8.2015
    Svein-Ove Kirkhorn, regionleder fra 1.9.2015
NK Øst-Norge   Esther Slagsvold, regionleder
NK Oslo og Akershus  Hedda Bjerkeli, regionleder til 30.7.2015
    Cathrine Rasmussen, regionleder fra 1.782015

Fondsstyre
Nina Malterud, styreleder
Sidsel Hanum
Lise Stang Lund
Vara: Hanne Øverland og Inger Blix Kvammen

Nasjonal jury
Heidi Bjørgan, juryleder, keramikk, NK Vest-Norge
Hilde Hauan Johnsen, tekstil, NK Nord-Norge
Anna Talbot, metall, NK Oslo og Akershus

Innstillingskomiteen
Siri Haaskjold, NK Vest-Norge, keramikk, leder
Anne Line Sund, NK Oslo Akershus, keramikk
Kiki Prytz Wilhelmsen, NK Midt-Norge, tekstil 
Britt Hennie Halvorsen, NK Nord-Norge, tekstil 
Linnea Calder, NK Vest-Norge, metall
Magnar Gilberg, NK Midt-Norge, tre/glass/lær  
Vara: Marit H. Akslen, Ingrid Larssen og Cathrine Maske

Valgkomiteen
May-Bente Aronsen, NK Oslo og Akershus, tekstil
Franz Schmidt, NK Oslo og Akershus, tekstil 
Norvald Hemre, NK Vest-Norge, keramikk

Oppnevninger
Norske Kunsthåndverkere oppnevner fagpersoner til følgende styrer: 
KORO
BONO
BKH (sammen med Forbundet Frie Fotografer)
RAM galleri
Kopinor (i samarbeid med ande visuelle kunstnerorganisasjoner)

Komposisjon nr. 4 av Kenneth Stordalen. (Foto: Frode Larsen)
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Årsutstillingen er naturligvis en viktig del av 
jubileumsmarkeringen vår. Derfor er det ekstra 
gledelig at vi får rekordmange søkere nettopp i år. 
Det viser også at norsk kunsthåndverk er i vinden 
som aldri før, noe vi merker både i inn- og utland.
(Elisabeth Sørheim til Heidi Borud i Aftenposten) 

I dag omfatter definisjonen kunsthåndverk i liten grad 
bruksgjenstander. Istedenfor bedrives utforskning av 
materialer og teknikker, og produktene beveger seg 

mer og mer over til å være rene kunstobjekter. Skillet 
mellom kunst og kunsthåndverk er mer eller mindre 

blitt utvisket. Kunsthåndverket har blitt like tøyelig og 
åpent som billedkunsten. Innsikt i materialets iboende 

egenskaper og muligheter utforskes og formidles i 
mange fasetter av visuelle opplevelser. 

(Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord Norge) 
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Ansatte

Trude Gomnæs Ugelstad, daglig leder til 31.3.2015
Elisabeth Sørheim, fungerende daglig leder fra 1.4.2015
Anne Karin Brandt, kontorleder
Marit Lønning Reiten, koordinator
Hege Henriksen, 30 % prosjektleder markedsutvikling
André Gali, 50 % vikar kommunikasjonsrådgiver fra 1.4.2015

Cecilie Tyri Holt, redaktør tidsskriftet Kunsthåndverk (oppdragskontrakt)
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Fra føråpningen av Kunsthåndverk 2015 i Nasjonalmuseet, Kunstindustruimuseet i Oslo (Foto: Nina Bratbak)
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