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Nymaterialisme leser kunstens virkefelt 
som iboende i dets materialitet, altså at kunsten 

virker i seg selv, som en egen handlende 
og produktiv form for kunnskap.

– Stephanie Serrano Sundby i Kunsthåndverk 2/2018 –

Eyes as Big as Plates #Brit av Karoline Hjorth og Riitta Ikonen. Fra åpningen av NKs temautstilling 2018, Hunger. Foto: Susann Jamtøy
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På forsiden: Lise Kolstad Yuens verk White Ocean fra Årsutstillingen 2018. Foto Kjell S. Stenmarch
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Årsutstillingen 2018 ble vist på Østfoldkunstsenter og Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Bildet her viser verk fra Hydrogenfabrikken. 
Foto: Kjell S. Stenmarch
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NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE
Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke 
kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtids- 
kunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt. 
Organisasjonen har om lag 900 medlemmer og er 
inndelt i syv regioner. NK produserer Årsutstillingen 
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).

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 i Fredrikstad. En publikummer studerer verket Station av Berenice Janice Hernández Hernández.  
Foto: Svein Ove Kirkhorn
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NK formidling har samarbeid i ryggraden. Fra 
starten på midten av 1970-tallet handlet dette 
naturligvis om at samarbeid med et av landets 
visningssteder var en forutsetning for å få vist 
vår stormønstring Årsutstillingen. Slik er det 
fremdeles – vi produserer årlig Årsutstillingen 
sammen med et museum/visningssted. 

Denne samarbeidsånden er del av kulturen 
i NK formidling og gjennomsyrer alt vi gjør. 
For selv om samarbeidet med andre aktører 
ble startet av ren og skjær nødvendighet, er det 
åpenbart for oss at dette har styrket både NK 
og kunsthåndverksfeltet. I all vår virksomhet 
bygger vi relasjoner med fagfolk og kunstnere 
over hele landet, og vi sprer kunnskap om 
samtidskunsthåndverket. Vi lærer mye selv og 
bygger kompetansen innad i organisasjonen. 
Samarbeid har mange frukter.

Vi vil takke årets samarbeidspartnere 

Østfold kunstsenter, Hydrogenfabrikken, 
NK Midt-Norge, Trøndelag Senter for  
Samtidskunst, Nasjonalmuseet, Turné-
organisasjonen Hedmark, Norway Designs, 
Klubben og alle kunstnere som har bidratt med 
sin kompetanse og engasjement for fagfeltet 
bl.a. gjennom juryeringer av utstillinger og 
faglig innstillingsarbeid for statlige stipender. 
Vi har også hatt et utmerket samarbeid med 
tidsskriftet Kunsthåndverk, Galleri Format, 
KRAFT og Norwegian Crafts.

Nytt av året er arbeidet med kompetanse-
hevende kurs for kunstnere med støtte 
fra Norsk kulturråds ordning for regional 
bransjeutvikling. Vi er veldig glade for å 
kunne bidra til utviklingen av bransjen på 
denne måten. Vi fikk opprettet nok en ny pris i 
Årsutstillingen, takket være en testamentarisk 
gave fra keramikeren Finn Erik Alsos. Vi 

KUNSTHÅNDVERK I 2018
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har fått svært god respons på utlysningen av 
formidlingsprosjektet Kunsthåndverk blir til,  
som har som mål å formidle kunstneriske 
prosesser gjennom å vise fram den skapende 
handlingen til kunsthåndverkere i ulike 
fagdisipliner.

Kunsthåndverk møter stor interesse for 
tiden – både kunstverkene og prosessene 
bak, noe som også viste seg gjennom at 
NRK1 valgte å vie en kveld av live-satsningen 
Norge Nå til Årsutstillingen, med temaet 
samtidskunsthåndverk. Dette tv-konseptet 
har høye seertall, så dette var en gullkantet 
anledning for oss til å nå ut til den bredere 
befolkningen som kanskje ikke har et veldig 
bevisst forhold til hva samtidskunsthåndverk 
er. Sendingen inneholdt en studiosamtale, 
verkstedbesøk og samtaler med utvalgte 
kunstnere og publikums personlige møter 

med kunstverk i utstillingen.
På personalfronten var det utskiftninger i 

2018. Elisabeth Sørheim gikk i juni av med 
pensjon etter mange år i NK – først som 
formidlingsleder og til sist som daglig leder. 
Lise Stang Lund ble ansatt som daglig leder 
fra samme tid.

Vi er stolte over å vise 
frem hva NK formidling 
fikk til i 2018 gjennom 
denne årsrapporten. Det 
har vært et hektisk og 
begivenhetsrikt år. God 
lesning!

Visuell form kan i seg selv 
være en protest.

– Kristina Ketola Bore i Kunsthåndverk 1/2018 –

Performancen Flytende landskap av  
kunstnergruppen Landing ble fremført  

under åpningen av Årsutstillingen 2018. 
Foto: Svein Ove Kirkhorn

Lise Stang Lund
daglig leder 

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 7



ÅRSUTSTILLINGEN
Årsutstillingen 2018 
29. september–28. oktober 2018 
Østfold kunstsenter (ØKS) og Hydrogen- 
fabrikken, Fredrikstad 

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er  
den største årlige mønstringen av norsk 
samtidskunsthåndverk og ble første gang vist 
i 1975. Årsutstillingen har åpen innsendings-
rett og juryeres av NKs nasjonale jury, med 
mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte 
kunst. 

Årsutstillingen 2018 – med ny visuell 
identitet av året – ble arrangert i samarbeid 
med Østfold kunstsenter og Fredrikstad 
innovasjonspark. Utstillingen viste totalt 65 
verk av 55 kunstnere eller kunstnergrupper. 

Juryen bestod av Erlend Leirdal (leder), 
Christina Peel, Svein Ove Kirkhorn og Putte 
H. Dal (ØKS). Utstillingsdesignet var ved 
Camilla Wexels Riser.

Kunsthåndverkprisen 2018 fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond gikk til keramiker 
Tulla Elieson for verket Reisegods 1–4. Sidsel 
Hanum mottok den nyopprettede Finn Erik 
Alsos’ minnepris for verkene Alle Eikebladene 
og Irmas Øye. Helle Høeg Voldstad mottok 
NKs debutantpris for verkene Buk og Byste.

Formidlingsprogram
Det var et omfattende formidlingsprogram 
knyttet til utstillingen. Åpningshelgen ble 
det arrangert samtaler med vinnerne av 
samtlige priser med feiring av at Finn Erik 
Alsos’ minnepris ble delt ut for første gang. 
Videre ble det arrangert juryomvisning, 
kunstnermøter med deltakende kunstnere, 
panelsamtale, performance samt en rekke 
åpne og tilrettelagte omvisninger.

Katalog
Det ble utgitt en katalog i samproduksjon 
med tidsskriftet Kunsthåndverk 3/2018, med 
presentasjon av prisvinnere og fotografier av 
alle verk i utstillingen. Katalogen ble formgitt 
av Trond Tjelta og trykket i et opplag på 1000 
eksemplarer (utover tidsskriftets normale 
distribusjon). Katalogen er publisert digitalt 
her: norskekunsthandverkere.no/fagstoff

Publikumstall
Utstillingen hadde om lag 4 000 registrerte 
besøkende.

Presse/media
Utstillingen ble omtalt i D2, Finansavisen, 
Subjekt, Kulturmagasinet Plnty, matslinder.no, 
Kunstpodden og tidsskriftet Kunsthåndverk. I 
tillegg spilte NRK1 inn en episode av Norge Nå  
i utstillingen med tema samtidskunst-
håndverk. Flere av kunstnerne fikk lokal 
presseomtale i forbindelse med deltakelse i 
utstillingen. Lokalavisen Fredrikstad Blad 
omtalte utstillingen ved flere anledninger.

Innkjøp
Salgsarbeidet fra Årsutstillingen ble håndtert 
av Galleri Format Oslo. Det ble foretatt 
offentlig innkjøp fra Fredrikstad kommune 
og Oslo kommune kulturetaten, og det var 
fem salg til Innkjøpskomiteen for norsk 
kunsthåndverk (INK). 

norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen

UTSTILLINGER OG ANDRE FORMIDLINGSPROSJEKTER

• Vi mottok  
369 søknader  
med til sammen  
995 verk

• 55 kunstnerne  
eller kunstner- 
grupper ble antatt  
til Årsutstillingen  
med til sammen  
65 verk

Elisa Helland-Hansen: Rødspette II. Foto: Kjell S. Stenmarch

Pål Vigeland: I – To. Foto: Kjell S. Stenmarch
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Kunstnerne: 
Ahmed Umar 
Andrea Scholze
Anita Hanch-Hansen
Ann Kristin Aas
Anne Léger
Anne Karin Jortveit
Anne-Gry Løland
Anniken Amundsen
AvArt verksted (Arild Berg, Elise Kielland, 
Linda Jansson Lothe og Mimi Swang)  
og Mona Hoel
Berenice Janice Hernández Hernández
Camilla Luihn
Cathinka Mæhlum
Elin Hedberg
Elisa Helland-Hansen
Elisabeth Thorsen
Eva Beate Laugerud
Eyvind Solli Andreassen
Gerd Brox Simonsen
Guri Sandvik
Hege Osdalen
Heidi Bjørgan
Helle Høeg Voldstad
Ingrid Askeland
Jamie Kroeger
Johannes Lindh
Kari Mølstad
Kathrine Lindman
Katrine Ellefsen
Kjersti Johannessen
Kristin Lindberg
Kristine Fornes
Landing (Venke Marie Sortland,  
Sigrid Hirsch Kopperdal, Ida Gudbrandsen, 
Rikke Baewert, Ina Coll Kjølmoen  
og Camilla Wexels Riser)
Lin Wang
Lina Meseke
Linda Spaun Hauglie
Lise Kolstad Yuen
Liv Midbøe
Magnhild Rølvåg
Málfríður Aðalsteinsdóttir
Matilde Westavik Gaustad
Per Tore Barmen
Pål Vigeland
Runa Vethal Stølen
Ruta Pakarklyte
Sarah Vajira Lindström
Sidsel Hanum
Sigurd Bronger
Sisse Lee
Susanne Roti
Therese Mathiesen
Tovelise Røkke-Olsen
Tulla Elieson
Tuva Gonsholt
Wendy Elvedal Stolp
Åse Ljones

Ann Kristin Aas: Leaves me, Leaves me not.  
Foto: Kjell S. Stenmarch

Elisabeth Thorsen: Baksiden.  
Foto: Kjell S. Stenmarch

Susanne Roti: Wrangler I.  
Foto: Kjell S. Stenmarch

Sigurd Bronger: Bæreinstrument 
for et stykke nederlandsk ost.  

Foto: Kjell S. Stenmarch

Eyvind Solli Andreassen:  
Who’s Laughing Now.  

Foto: Kjell S. Stenmarch

Hege Osdalen: Anheng fra serien Under Influence.  
Foto: Kjell S. Stenmarch
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 Kunstnerne som deltok i utstillingen. F.h.: Pia An-
tonsen Rognes, Edith Lundebrekke, Ingrid Becker, 

Pauliina Pöllänen, Mia Damberg, Anna Nordström, 
Tovelise Røkke-Olsen, Karoline Hjorth, Riitta 

Ikonen. Foto: Susann Jamtøy

TEMAUTSTILLING   
“HUNGER”
Workshop 1: Mathåndverk   
Östersund, 31.8.–3.9.2017
Workshop 2: Sävslöjd (sivfletting)  
Kronoby, Österbotten, 7.6.–10.6.2018
Workshop 3: Blåleire  
Trondheim, 20.8.–24.8.2018
Utstilling: Trøndelag senter for samtidskunst 
1.12.2018–20.1.2019

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 
internasjonalt. Utstillingen skal produseres 
av et av NKs regionlag i nær dialog med NK 
sentralt og i samarbeid med en av landets 
formidlingsinstitusjoner for visuell kunst.

Arrangør for temautstillingen i 2018, 
HUNGER, var Norske Kunsthåndverkere 
Midt-Norge (NKMN), i samarbeid med 
Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK). 
Prosjektleder var Siri Skjerve og kurator 
var Toril Redalen. Finansielle bidragsyterne 
var Norsk kulturfond, Nordisk Kulturfond, 
Norske Kunsthåndverkere, Trøndelag senter 
for samtidskunst, Trondheim kommune, 
Trøndelag fylkeskommune, Kulturfonden 
för Finland-Norge, Svenska Kulturfonden og 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 

Tema 
I prosjektet HUNGER fulgte vi ni nordiske 
kunsthåndverkere og billedkunstnere 
som siden 2017 har arbeidet i felleskap 
gjennom tre workshoper med fokus på 
et tradisjonshåndverk og et stedstypisk 

råmateriale – mathåndverk i Östersund (SV), 
sivsløyd i Vasa (FI) og blåleire i Trondheim. 
Tittelen HUNGER spiller på nødvendighet og 
lengsel, og startet som en samlebetegnelse 
for suget etter det stofflige og håndlagde som 
har inntatt kunstscenen og hverdagslivene 
våre de siste åra. Prosjektet er inspirert av 
hvordan håndverkere før i tiden reiste ut for 
å ”vandre på faget”. Prosjektet har hatt et 
tydelig prosessfokus, og den resulterende 
utstillingen ga publikum et innblikk i hva de 
ni inviterte kunstnere hadde erfart gjennom 
både arbeidsprøver, filmdokumentasjon og 
ferdige verk. Deler av visningsrommet ble i 
utstillingsperioden benyttet og opplevd som 
et åpent verksted. 

HUNGER har vært et ambisiøst prosjekt 
med mål om å teste ut nye kunstneriske 
arbeidsprosesser og deling av fag- og 
materialkunnskap på tvers av ulike fagmiljøer 
og nordiske land, samt formidling av dette til 
publikum. 

Formidlingsprogram
I løpet av utstillingsperioden på kunstsenteret 
fikk publikum mulighet til å møte 
kunstnerne i arbeid. Det ble også arrangert 
kunstnersamtaler med fokus på den enkeltes 
praksis og metodiske tilnærming. I tillegg ble 
det vist performance, holdt presentasjon og 
diktopplesning og gjennomført program for 
Den kulturelle skolesekken. 

Kunstnerne:
Anna Nordström (SE)
Edith Lundebrekke (NO)
Ingrid Becker (NO)
Karoline Hjorth (NO)
Mia Damberg (FI)
Pauliina  Pöllänen (FI)
Pia Antonsen Rognes (NO)
Riitta Ikonen (FI)
Tovelise Røkke-Olsen (NO)
Åsa Maria Hedberg (SE)

Prosjektleder: 
Siri Skjerve

Kurator: 
Toril Redalen
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Workshop 2 Sävslöyd. Foto: Siri Skjerve

Verkstedsavdelingen i utstillingen.  
Foto: Susann Jamtøy

Ingrid Beckers flettearbeid av siv fra 
Stadsbygd. Foto: Susann Jamtøy

Workshop 1  Mathåndverk.  
F.v.: Pia Antonsen Rognes 

og Pauliina Pöllänen.  
Foto: Anne-Lise Aakervik

Arbeid i flettet siv av Riitta Ikonen. 
Foto: Toril Redalen
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Glasskunstnerne i Formbar Glassverksted, f.v. Kirsten Vikingstad 
Storesund og Eirin Bjørsland Hansen. 
Foto: Kristoffer Vincent

KUNSTHÅNDVERK BLIR TIL
Med mål om å formidle kunstneriske prosesser 
knyttet til det profesjonelle kunsthåndverket, 
lyste NK ut produksjonsmidler til aktører i 
feltet som ønsket å dokumentere den skapende 
handlingen i utforming av kunsthåndverk. 17 
prosjekter ble innvilget støtte og innlemmet 

i NKs digitale formidlingsstrategi, som 
innebærer presentasjon i sosiale media 
og opprettelsen av et videobibliotek for 
kunstneriske prosesser på NKs nettsted. 
Dokumentasjonsmaterialet produseres i løpet 
av 2018 og 2019 og videobiblioteket lanseres i 
løpet av 2019.

Øverst fra venstre: 
Anna Nordström:  

100 kronor.  
Foto: Susann Jamtøy 

 
Ingrid Becker:  

Kvadratisk Form.  
Flettverk av siv fra  

Stadsbygd. 
Foto: Susann Jamtøy 

  
Nederst fra venstre: 

Verktøy fra verktøys- 
avdelingen i utstillingen. 

Foto: Susann Jamtøy 
 

Fra workshop 1 
Mathåndverk.  

Foto: Susann Jamtøy
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Elever fra Hedmark som deltok på “Se med hendene”. Foto: Christina Peel

To av kunstnerne som leverte verk til deltakelse på “Se med hendene” var Sofie Nørsteng (t.v.) og Jim Darbu (t.h.). Foto: Galleri Format og Jim Darbu

SE MED HENDENE
I samarbeid med Turnéorganisasjonen 
Hedmark og Nasjonalmuseets landsdekkende 
program ble det satt i gang et pilotprosjekt 
for å utvikle en samarbeidsplattform mellom 
produserende fylke, museet og NK. Prosjektet 
fokuserer på formidling av samtidskeramikk 
til elever i grunnskolens 5.–7. trinn, med 
modellering som metode. I møte med et utvalg 

originalverk som presenterer alt fra den eldste, 
enkleste beholderformen til abstraksjon og 
figurasjon, lager barna romlige skisser basert 
på det vi ser, berører og snakker om. Ved å 
gripe kan man begripe, for eksempel begreper 
som volum, form, overflate og tyngdepunkt. 
Prosjektet prøves ut på turné i Hedmark i 
skoleåret 2018/2019, med keramiker Christina 
Peel som formidler. 

Kunstnerne:
John Skognes
Kristin Opem
Guri Sandvik
Lillian Tørlen
Heidi Bjørgan
Mette Strøm
Sofie Nørsteng
Irene Nordli
Jim Darbu
Elin Aasheim

Formidler:
Christina Peel
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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 fire ganger i året med et opplag 
på 1900 eksemplarer. Stoffområdet omfatter 
artikler, intervjuer og essays, reportasjer fra 
feltet kunsthåndverk og design. 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 og design. 

Årgang 2018
Hovedsaken i 1/18 var «Det annet materiale» 
hvor Cecilie Tyri Holt drøftet kjønn i kunsten 
med utgangspunkt i blant annet utstillingen 
Hen – Flytende kjønn på Haugar Vestfold 
kunstmuseum og Lise Bjørne Linnerts  
prosjekt Ni en more. Marianne Zamecznik 
skrev en tekst om Lisbet Dæhlins  
kunstnerskap, og utgaven ble lansert i 
anledning Dæhlins utstilling på Kunster-
forbundet med en samtale mellom Zamecznik 
og Karen Klim, i en fullsatt overlyssal i 
Kunstnerforbundet. 

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 2018.

Utgave 2/18 var et samarbeid mellom 
tidsskriftet Kunsthåndverk og Norwegian 
Crafts: en skandinavisk utgave som 
problematiserte hvordan skandinavisk 
design og kunsthåndverk mer eller mindre 
stereotypisk blir formidlet, med fokus 
på begrepene nøysomhet, enkelhet og 
funksjonalitet. Alle tekstene ble gjengitt på 
sitt originale nordiske skriftspråk – norsk, 
svensk, dansk og nordsamisk, samt oversatt 
til engelsk. Utgaven ble lansert under Bastard 
kunstbokfestival på Lillehammer med en 
presentasjon av André Gali og Cecilie Tyri 
Holt, i tillegg til en samtale mellom Torbjørn 
Kvasbø og Julia Edin.

Utgave 3/18 var en dobbeltutgave som 
inneholdt katalogen til Årsutstillingen 2018. 
Hovedteksten i denne utgaven var Marianne 
Zameczniks tekst «Gjenreisningen av den 
forsømte kropp. Om en ny tid for sansene» 
som omhandlet persepsjon av kunst.

Utgave 4/18 hadde fokus på kunstkritikk, 
hvor en del av utstillingsanmeldelsene som 
hadde blitt publisert på nettsiden i løpet av 
året kom på trykk. I tillegg bidro Erling M. 
Bugge med en tekst om kritikkens utvikling 
og relevans.
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med Norwegian Crafts, med støtte fra Norske 
Kunsthåndverkere, Fritt Ord og Kulturrådet. 
Kunstpodden ser nærmere på hvilke strukturer 
som ligger bak utstillinger og hvilke prosesser 
som styrer kunstnerskap og kunstscenen, med 
kunstkritikk som utgangspunkt. Podkasten 
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 
inviterer ulike stemmer i studio for å belyse et 
tema fra flere sider. I 2018 ble det produsert 
og publisert seks episoder á ca. 30 minutter. 
I perioden november 2017 til november 2018 
hadde Kunstpodden 6106 avlyttinger.

Utgave #3 og #4 fra 2018. Utgave #3 inneholdt også utstillingskatalogen for Årsutstillingen 2018.

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

Plattformer
Fra juni 2015 har www.kunsthandverk.no 
vært en aktiv plattform for formidling av 
kunsthåndverk ved at én artikkel fra hver 
utgave av tidsskriftet har blitt lagt ut. De to 
siste årene har redaktøren jobbet for å utvikle 
nettsiden til å bli en viktig plattform for 
dagens kunsthåndverkskritikk. I 2018 fikk 
Kunsthåndverk støtte fra Kulturrådet til å øke 
antall publiserte anmeldelser. Totalt i 2018 ble 
det publisert tretten utstillingsanmeldelser og 
tre bokanmeldelser på nettsiden. Redaktøren 
inngikk i 2018 samarbeid om sampublisering 
av anmeldelser med Se Kunst i Nord-Norge 
og Art Scene Trondheim slik at anmeldelsene 
blir publisert på flere plattformer. Nettsiden 
hadde i 2018 6000 unike besøk.

Tidsskriftet Kunsthåndverk er synlig på 
Instagram med 1783 følgere februar 2019. På 
Facebook har tidsskriftet 1849 følgere februar 
2019.

Digitalisering
Alle tidsskriftets årganger ble digitalisert 

av Nasjonalbiblioteket i 2018.

PODKASTEN KUNSTPODDEN
I november 2017 ble første episode av 
podkasten Kunstpodden lansert, med Cecilie 
Tyri Holt som initiativtaker og programleder. 
Kunstpodden ble i 2018 laget i samarbeid 
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NETTVERK
Nordic Network of Crafts Associations (NNCA)
Nordic Network of Crafts Associations 
(NNCA) ble etablert på Bornholm i 
2010 med mål om å styrke de nordiske 
kunsthåndverksorganisasjonenes arbeid med 
å utvikle kunsthåndverksfeltet nasjonalt og 
internasjonalt. Nettverket består av Danske 
Kunsthåndværkere & Designere, Norske 
Kunsthåndverkere, Norwegian Crafts, 
svenske Konsthantverkscentrum, Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, 
finske Ornamo og islandske Handverk og 
Hönnun. Formålet med nettverksmøtene 
er å utveksle erfaringer, diskutere felles 
problemstillinger og planlegge eventuelle 
samarbeidsprosjekter.

Høsten 2015 fikk nettverket på nytt 
bevilget midler fra Nordisk Kulturfond for å 
holde møter hver 10. måned. NNCA avholdt 
nettverksmøte i Helsinki høsten 2018. 
Nettverket samarbeider med Galleri F15 om 
produksjon av utstillingen Tendenser 2020, 
som vil fokusere på nordisk kunsthåndverk.  

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 mellom 
kunsthåndverkere over hele verden. NK er 
medlem i WCC med tilhørighet til WCCE 
(Europe). I 2018 ble generalforsamlingen 
avholdt i Edinburgh. 

PRISER 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende 
Kunstneres Hjelpefond (BKH) 
Prisen har til formål å synliggjøre  
Årsutstillingens betydning for norsk kunst-
håndverk og går til kunstneren bak det verket 
juryen vurderer som mest betydningsfullt på 
årets utstilling. Prisen på kr 150 000 gikk til 
keramiker Tulla Elieson for verket Reisegods 
1–4. Prisen finansieres av Bildende Kunstneres 
Hjelpefond og prisjuryen bestod av Svein Ove 
Kirkhorn, Line Ulekleiv (Norsk kritikerlag) og 
Aurora Passero. 

NKs debutantpris
Prisen har til formål å markere og synliggjøre 
nye deltakere i Årsutstillingen og går til 
kunstneren bak det verket juryen mener står 
sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet 
og samtidsrelevans. Prisen på kr 25 000 ble  
tildelt Helle Høeg Voldstad for verkene 
Buk og Byste. Prisen finansieres av Norske 
Kunsthåndverkeres vederlagsfond og vin-
neren kåres av NKs nasjonale jury.

Finn Erik Alsos’ minnepris
Prisen ble delt ut for første gang ved 
Årsutstillingen i 2018 og har til formål å virke 
som en stimulans for norske kunsthåndverkeres 
faglige fornyelse. Prisen 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. Årets vinner var 
Sidsel Hanum for verkene Alle Eikebladene 
og Irmas Øye. Prisen finansieres av Finn Erik 
Alsos’ minnefond og vinneren kåres av NKs 
nasjonale jury.   

Tulla Elieson mottok Kunsthåndverkprisen i 2018 for verket Reisegods 1–4. Foto: Kjell S. Stenmarch

Tulla Elieson. Foto: privat
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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 
utdeles hvert år ved masterutstillingen ved hhv. 
Akademiet for samtidskunst ved Universitetet 
i Bergen og avdeling Kunst og håndverk ved 

Kunsthøgskolen i Oslo. I 2018 var hver pris 
på kr. 20 000 og ble tildelt Martin Stråhle, 
Universitetet i Bergen og Marthe Minde, 
Kunsthøgskolen i Oslo. Prisen finansieres av 
Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond, og 
vinneren kåres av en jury med representanter fra 
NK samt hhv. Galleri Format og Nasjonalmuseet 
i Oslo og KRAFT og KODE i Bergen. 

Marthe Minde vant NKs studentpris på Kunsthøgskolen i Oslo.  
Foto: Tonje Kjellevold

Sidsel Hanum ble tildelt  av Finn Erik Alsos´minnepris. Foto: Kristin Klette

Martin Stråhle vant NKs studentpris på Universitetet i Bergen.  
Foto: KRAFT – rom for kunsthåndverk

NKs debutantpris gikk til Helle Høeg Volstad. Foto: Kristin Klette
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NK arbeider med markedsutvikling som et av 
flere tiltak for å styrke kunsthåndverksfeltet. 
Vi arbeider for at norsk kunsthåndverk 
blir representert på nasjonale arenaer av 
høy kvalitet som markeder, messer og 
spesialiserte salgsutstillinger og har som 
mål at kunsthåndverket når nye kunde- og 
publikumsgrupper. Vi bidrar også til å styrke 
eksisterende kunsthåndverksmarkeder. I 
tillegg arbeider vi med kompetanseheving for 
kunstnerne gjennom kurs og seminarer.

OSLO DESIGN FAIR 
24.–26. januar, Norges Varemesse, 
Lillestrøm
Under interiør- og designmessens januar-
utgave holdt Runa Boman fra Norway 
Designs et foredrag om Norway Designs 
NÅ – salgsutstillingsserien som Norske 
Kunsthåndverkere, Klubben og Norway 
Design har samarbeidet om siden 2014. 
Fjorårets utstilling Vol. 4 Sum ble vist i 
messens inngangsparti. Utstillingen ble 
omtalt i messekatalogen over to oppslag. 

NORWAY DESIGNS NÅ
Vol. 5 Identitet, 5. mai–30. august og  
13. september–22. oktober,  
Norway Designs, Oslo
Også i 2018 valgte Norway Designs, Klubben 
og NK å fortsette samarbeidet fra 2014 

MARKEDSUTVIKLING
og produserte 5. utgave, Vol. 5 Identitet, 
av utstillingsserien Norway Designs NÅ. 
Gjennom de tre samarbeidspartnerenes 
kanaler ble en konkurranse om å delta på 
årets salgsutstilling utlyst. Årets versjon 
bestod av to utstillinger. Til utstillingene ble 
det særlig fokusert på materialene produktene 
skapes av, og hvor viktig materialene er for 
kunstnernes identitet og tilhørighet. Det var 
i hovedsak småskalaobjekter man kunne søke 
med. Av 51 søkere fikk 13 kunstnere delta.

Utstillingene ble godt besøkt, og Norway 
Designs meldte om gode salgstall. Flere av de 
deltakende kunstnerne ble etter utstillings-
periodene kontaktet av Norway Designs, som 
var interessert i å fortsette å selge objektene 
deres etter utstillingen var over.

Norway Designs laget flere reportasjer til sin 
nettside fra verkstedsbesøk hos deltakende 
kunstnere. Artiklene ble delt på NK sin 
Facebook.

Kunstnerne på Oslo Design Fair:
Anderssen & Voll 
Caroline Olsson 
Jenkins&Uhnger 
Ditte Alstad  
Kaja Dahl  
Kristine Bjaadal  
Sara Polmar 
Sara Skotte 

Kunstnerne på Norway Designs NÅ:
Anette Krogstad  
Anita Hanch-Hansen 
Bjarne Nielsen 
Jomi Evers 
Maria Jonsson 
Christine Mossige 
Hedvig Sommerfeldt  
Sofia Karyofilis  
Ida Hagen 
Mijo Studio  
James Lowley  
Kjersti Johannessen 
Kaia Lisveen (KL.Studio)

Norway Designs NÅ Vol. 4: Sum-kolleksjonene ble vist fram på Oslo Design Fair. Foto: Heidi Furre. Styling: Josefin Johansson
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Verk fra fire av kunstnerne som deltok på Norway Designs NÅ Vol. 5 Identitet: Bjarne Nielsens keramiske vaser; Ida Hagens vevnader; Kjersti Johannessens 
glassvaser og Jomi Evers spiseredskaper i tre. Foto: Linn Ellevseth / Norway Designs

På kunstnerseminaret “Leve av egen kunst” fikk kunstnere på vestlandet lære 
mer om bl.a. hvordan sosiale medier kan være et nyttig verktøy for å promotere 
eget kunstnerskap. Skjermbilde av glasskunstnerne fra Formbar Glassverksted 

i Haugesund sin Insta-story.

KOMPETANSEHEVENDE KUNSTNER- 
SEMINAR «LEVE AV EGEN KUNST»
Med ønske om å øke kunstnernes kompetanse 
på viktige områder som kommunikasjon, 
markedsføring og salg, søkte NK til Norsk  
kulturråds satsning på regional bransje-
utvikling om midler til å gjennomføre en 
seminarrekke i fem norske byer. Gjennom et 
nært samarbeid med NKs regionlag arrangerte 
vi det første seminaret i Bergen 30. november 
på Bergen bibliotek. Omlag 30 deltakere ble 
kurset i følgende temaer: Salg, prissetting, 
mva og kunstavgiften; Web, portaler og 
merkevarebygging; Arbeid mot presse; 
Hvordan lykkes med videomarkedsføring; 
Messedeltakelse, innpass i museumsbutikker 
og oppfølging av egen virksomhet; Egen-
promotering i sosiale medier. 
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NK administrerer de statlige stipend-
ordningene gjennom Statens kunstner-
stipend/ Norsk kulturråd. Innstillings-
arbeidet gjøres av NKs innstillingskomite, 
bestående av seks kunsthåndverkere 
med ulik fagkompetanse og geografisk 
tilhørighet, oppnevnt av NKs landsmøte. 
Tildelingene foretas av Kulturrådet. NKs 
stipendsøkervisning ble holdt i Musikk- og 
Scenehusets lokaler i Oslo i januar 2018. 
Visningen var åpen for publikum i tre dager.  

I 2018 var følgende stipendhjemler til 
fordeling: seks stipend for etablerte og 
seniorkunstnere, 19 arbeidsstipend/arbeids-
stipend for yngre og nyetablerte kunstnere,  

kr 1 620 000 til diversestipend og kr 1 364 500 
til diversestipend for nyetablerte kunstnere.

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

FORVALTNING AV STATLIGE STIPENDORDNINGER

Innstillingskomiteen 2018:
Æsa B. Thorsteinsdottir, glass
Trine Hovden, keramikk
Ingrid Askeland, keramikk
Málfríður Aðalsteinsdóttir, tekstil
Ida Helland-Hansen, tekstil
Felieke van der Leest, metall

AvArt verksted (Arild Berg,  
Elise Kielland, Linda Jansson 

Lothe og Mimi Swang):  
Blue Collar – White Collar  

fra Årsutstillingen 2018.   
Foto: Kjell S. Stenmarch
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Det er interessant å legge merke til at 
nærheten til materialet gir mange av verkene 

en fortellende kvalitet. Avtrykket etter 
hånden både forteller om noe som har hendt 

og innbyr til berøring og samhandling 
med verket. Sporet etter verktøyet ser vi også, 

med en tydelig økt interesse for manuelt 
håndverk og tradisjonelle prosesser slik som 

smiing. I en høyteknologisk tid behøver 
ikke kunsthåndverket gjøre de tingene som 

maskinene kan gjøre raskere. 
Kunsthåndverket finner rom til rendyrking.

– NKs nasjonale jury i forbindelse med første juryering av Årsutstillingen 2018 –
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DIGITALT KOMMUNIKASJONSARBEID
NKs nettside norskekunsthandverkere.no 
er en kanal hvor vi jevnlig kommuniserer 
med publikum og kunstnere. Det er lagt 
opp til at nettstedet skal være en dynamisk 
informasjonsplattform for kunsthåndverkere, 
kuratorer, konsulenter, presse og publikum. 

Her publiseres nyhetsartikler innen 
fagfeltet, i tillegg finnes nyttig informasjon 
om blant annet støtteordninger, skatt 

og regnskapsføring, MVA, toll og frakt, 
utstillingsvederlag med mer. Nettsiden 
har egen søknadsportal for stipend og 
støtteordninger. NK jobber målrettet for at 
flere av våre medlemmer skal lage portfolio 
i NKs kunstnerregister på nettsidene slik 
at registeret blir en foretrukket ressurs for 
publikum og fagpersoner i bransjen. I dag 
har ca. 300 kunstnere portfolio, som er det 
dobbelte av antallet høsten 2016. 

KOMMUNIKASJON OG KOMPETANSESENTER

NKs nettsted.
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Nyhetsbrevet er en viktig kanal for 
informasjon til NKs medlemmer, og det er godt 
lest med 50–70 % åpningsrate. NK har fått ny 
nyhetsbrevleverandør for å imøtekomme det 
nye GDPR-regelverket.

Hver uke promoteres Ukens kunst-
håndverker. Gjennom en målrettet prosess 
blir en kunsthåndverker som er aktuell med 
en utstilling e.l. – og som har en utfyllende 
portfolio – valgt ut. Ukens kunsthåndverker 
blir promotert i nyhetsbrevet, på nettstedet 
og på Facebook. Dette fortsetter å generere 
trafikk på Facebook og er blitt en ettertraktet 
promotering blant kunstnerne.

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. Det fortsetter å gi 
betydelige resultater. I løpet av det siste året 
har vi fått 1 300 nye følgere på Instagram. Og 
vi har nå hele 7 300 totalt. På Facebook ser 
vi nesten samme økningen i antall følgere, 
med en økning på 800 det siste året, og vi har  
5 700 følgere pr. april 2019. 

KOMPETANSESENTER FOR NORSK 
KUNSTHÅNDVERK  
NKs administrasjon behandler henvendelser 
fra publikum, institusjoner, organisasjoner 
og kunstnere. NK gir råd og veiledning 
på mange områder, blant annet om 
statens utstillingsvederlag, juss, økonomi, 
skattespørsmål, MVA, eksport/import og 
forsikringer. 

I juridiske og økonomiske spørsmål 
samarbeider NK med ekstern ekspertise: 
Økonomi: Maximillian AS 
Juss: Advokatene Graasvold og Stenvaag 
Opphavsrett: BONO og Kopinor
Forsikring: Söderberg & Partners.

NKs Instagram-profil.

NKs Facebook-profil.
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RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftstilskudd Norsk kulturråd 5 196 000
Tjenester til NK fagorganisasjon 1 142 426
Kontorhold NK fagorganisasjon 263 495
Kontorhold Norwegian Crafts 410 783
Prosjekttilskudd Norsk kulturråd 375 000
Prosjekttilskudd Kulturdepartementet 175 000
Ekstraordinært tilskudd KHV fond 755 000
Inntekter / tilskudd Tidsskriftet 946 918
Andre inntekter 229 786
Overførte prosjektmidler fra tidligere år 851 000
Overførte prosjektmidler til neste år -243 447
SUM DRIFTSINNTEKTER 10 101 962

Lønn og sosiale kostnader 4 517 089
Utbetalt prosjekter 1 023 415
Utbetalt utstillingshonorar, utstillingsvederlag 367 506
Utgifter til lokaler og husleie 942 065
Revisjon og regnskap 718 470
Informasjon / kommunikasjon / tidskriftet 651 011
Reise / diett 257 753
Nettside / søknadsportal 120 934
Andre driftskostnader 811 253
Avskrivninger 206 004
SUM DRIFTSKOSTNADER 9 974 461
DRIFTSRESULTAT 127 501

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen rente og finansinntekter 1 584
Annen rente og finanskostnader 106
RESULTAT AV FINANSPOSTER 1 478

ÅRSRESULTAT 128 979
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BALANSE PR. 31.12.2017
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  
Nettside 3 472
SUM IMMATERIELLE EIENDELER 3 472

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 93 555
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 93 555
SUM ANLEGGSMIDLER 97 027

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 1 358
Andre kortsiktige fordringer 350 881
Sum fordringer 352 239
Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 768 546
SUM OMLØPSMIDLER 2 120 785
SUM EIENDELER 2 217 812

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1.1. 224 559
Årets resultat 128 979
EGENKAPITAL 31.12. 353 538

GJELD
Kortsiktig gjeld
Forskuddstrekk 137 192
Skyldig arbeidsgiveravgift 125 691
Skyldige feriepenger 267 091
Annen kortsiktig gjeld 1 209 339
Leverandørgjeld 124 961
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 864 274
SUM GJELD 1 864 274

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 217 812
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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 
Sekretær for styret: Daglig leder

ANSATTE
Det faste personalet i NK formidling består av fem personer, med til sammen  
4,3 årsverk. 

Elisabeth Sørheim, daglig leder, i pensjon 8.6.18 (100 %)
Lise Stang Lund, daglig leder fra 1.6.18 (100 %)
Anne Karin Brandt, kontorleder (100 %)
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder (100 %)
Kristin Klette, markeds- og kommunikasjonskonsulent (80 %)
Andrea Scholze, prosjektmedarbeider (50 %)

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

STYRE OG ANSATTE

 Alsos’ minnepris fokuserer på det som er nyskapende. 
Men det nye behøver ikke å være noe som forlater 

et kjent formspråk. Kanskje finner vi en enda mer radikal 
og interessant endring ved å gå inn i noe – altså 

gjennom fordypningen. Det er en slik utvikling pris-
vinneren viser oss, i det hun skaper subtile variasjoner i 

et formspråk som er sin egen kilde til fornyelse.
– NKs nasjonale jury om Finn Erik Alsos´ minnepris og vinneren av prisen i 2018, keramiker Sidsel Hanum –
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Lin Wang: Exotic Dreams and Poetic Misunderstanding fra Årsutstillingen 2018. Foto: Kjell S. Stenmarch

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

 S | 27



 norskekunsthandverkere.no      /norskekunsthandverkere     @norskekunsthandverkere      post@kunsthandverk.no
Norske Kunsthåndverkere, Rådhusgata 20, 0151 Oslo, telefon 22 91 02 60

Ahmed Umar:  
Would any of you love to eat 
the flesh of his dead brother?  
fra Årsutstillingen 2018.  
Foto: Kjell S. Stenmarch

ÅRSRAPPORT | NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE


