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ÅRSUTSTILLINGEN TIL SØRLANDET FOR FØRSTE GANG PÅ 40 ÅR 

Lørdag 2. oktober kl. 14.00 åpner Årsutstillingen 2021 på Sørlandets Kunstmuseum i 
Kristiansand. Åpningen vil markeres med tale av statssekretær i Kulturdepartementet, 
Emma Lind, i tillegg til prisutdelinger og kunstnerisk innslag av Bjorn Charles Dreyer. 

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtids-
kunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål 
om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst. Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand er vert for 
årets utstilling. Dette er nesten 40 år siden Årsutstillingen ble vist på Sørlandet: forrige gang var i 1982 i 
Christiansands Kunstforening. 

I år ble det søkt med hele 898 verk fra 379 søkere, og av disse ble 53 verk av 45 kunstnere antatt. Juryen 
har ønsket å vise bredde i årets utstilling, samt å slippe til nye debutanter.  

– I år har vi sett et stort mangfold av materialer og teknikker. Noen verk er nærmest rene 
materialutforskinger, mens andre er rike på referanser. Vi ser en del sanking av materialer fra 
nærområdet og naturmaterialer tatt i bruk. Det er en tydelig aksept for bruk av forgjengelige materialer, 
og mange av verkene avstår bevisst fra foredling og konservering. Vi har sett flere større romlige verk, 
men også en tendens til at mange arbeider med mer håndterbare kroppslige størrelser. Kanskje kan vi 
tilskrive deler av denne orienteringen mot det nære og håndterbare til isolasjonen vi har levd i under 
koronapandemien? Flere kunstnere tar for seg store alvorlige tema, og vi ser særlig at klima og miljø, 
samt pandemien er en tilbakevendende tematikk. Samtidig, på tross av dette, ser vi også tydelige 
innslag av humor og letthet i det innsendte materialet, uttaler årets jury. 

PRESTISJEFULL PRISUTDELING 

Tre ulike priser deles ut på utstillingens åpningsdag. Disse prisene er:  

§ Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (150 000 kr): Overrekkes kunstneren 
bak det mest betydningsfulle verket på Årsutstillingen. 

§ Finn Erik Alsos’ minnepris (100 000 kr): Prisen ble første gang utdelt i 2018, og er et resultat av 
keramikeren Finn Erik Alsos’ testamenterte gave til NK etter hans bortgang i 2015. Prisen går til 
kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig 
sterk utvikling i eget kunstnerskap eller i fagfeltet for øvrig.  



 

§ Norske Kunsthåndverkeres debutantpris (50 000 kr): Går til en kunstner som ikke tidligere har 
deltatt i årsutstillingen, for det debutantverket juryen mener står sterkes med hensyn til kunstnerisk 
kvalitet og samtidsrelevans. 

OM NORSKE KUNSTHÅNDVERKERES ÅRSUTSTILLING  

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtids-
kunsthåndverk. Årsutstillingen ble første gang vist i 1975. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og 
juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst. Årets 
utstilling er den 44. i rekken.  

Mer informasjon om utstillingen finner du her: https://norskekunsthandverkere.no/arsutstillingen 

ANTATTE KUNSTNERE 

Blant deltakerne i utstillingen finner vi både nyutdannede og godt etablerte kunstnere fra 
kunsthåndverksfeltet. Mens flere av kunstnerne har deltatt på Årsutstillingen tidligere, finner vi hele 18 
debutanter. De antatte kunstnerne er: 

Aleksander Jæger (f. 1985) 
Anders Pfeffer Gjengedal* (f. 1976) 
Anita Gaassand (f. 1956) 
Ann Kristin Aas (f. 1976) 
Anne Størseth (f. 1953) 
Anne Marie Hagerup (f. 1945) 
Anne-Kari Jansen* (f. 1952) 
Astrid Sleire (f. 1961) 
Beate Einen* (f. 1979) 
Daniela Bergschneider (f. 1986) 
Eirin Bjørsland Hansen (f. 1985) 
Elin Aasheim (f. 1971) 
Else Karin Tysse Bysheim* (f. 1959) 
Eva Marit Edwardsen* (f.1963) 
Felieke van der Leest (f. 1968) 
Gerd Wevling Matre* (f. 1969) 
Heidi Bjørgan (f. 1970) 
Hilde Frantzen (f. 1982) 
Hilde Iren Dølheim* (f. 1969) 
Ida-Christel Siebke* (f. 1991) 
Ingibjörg Guðmundsdóttir (f. 1980) 
Ingrid Berge* (f. 1987) 
Ingunn Milly Hansen (f. 1952) 

Karen Kviltu Lidal (f. 1979) 
Kristin Sæterdal (f. 1963) 
Kristina D. Aas (f. 1978) 
Lillan Eliassen (f. 1961) 
Linn Rebekka Åmo* (f. 1978) 
Lorie Ballage* (f. 1994) 
Millie Behrens (f. 1958) 
Mingshu Li* (f. 1994) 
Monika Mørck* (f. 1984) 
Nina Malterud (f. 1951) 
Philipp Spillmann (f. 1977) 
Putte H. Dal (f. 1969) 
Pål Vigeland (f. 1944) 
Randi Liliequist* (f. 1958) 
Sarah Vajira Lindström (f. 1981) 
Silja Axelsen* (f. 1975) 
Siri Skjerve* (f. 1979) 
Takumi Morozumi* (f. 1995) 
Tone Andersen* (f. 1968) 
Trine Hovden (f. 1976) 
Trude Westby Nordmark (f. 1969) 
Tulla Elieson (f. 1950) 
* Debutant i Årsutstillingen 

Les mer om årets utstilling og se bilde av forhåndsantatte verk her: 
https://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/arsutstillingen-2021 

 


