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Foreword

Lise Stang Lund 
Managing Director 

The Norwegian Association for Arts and Crafts

Marianne Hultman 
Managing Director 

The North Norwegian Art Centre 

Crafts are political, both on a symbolic level and through 
the very act of giving shape to materials� Symbolically 
speaking, an embroidered banner from the 1970s will imme-
diately signify the women’s movement� Similarly, one could 
say that both the action involved in making duodji and the 
expression of such works are important aspects of Sámi 
resistance to racism and the policy of Norwegianisation�1 
These are two examples of how crafts have an undeniably 
political dimension� 

Looking at the history of contemporary crafts in Norway, 
it too is marked by political struggle — most particularly, 
the struggle to improve the working and living conditions 
of artists� One milestone in this struggle was the launch 
of Kunstneraksjonen (Artists’ Action) in the mid-1970s, 
which marked the start of regional artist centres such as 
Nordnorsk Kunstner senter (NNKS, The North Norwegian 
Art Centre) and Norske Kunsthåndverkere (NK, The Nor-
wegian Association for Arts and Crafts), an organisation 
that promotes and supports Norwegian contemporary 
craft artists� Kunstneraksjonen was itself the result of a 
survey that mapped Norwegian artists’ financial and social 
conditions� For the first time, it was possible to present 
statistics documenting how poor these conditions were� 
The response to this published research became one of 

1 It is important to mention that duodji is a diverse craft tradition and that it isn’t necessarily 
political�
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Forord

Lise Stang Lund 
Daglig leder 

Norske Kunsthåndverkere

Marianne Hultman 
Daglig leder 

Nordnorsk Kunstnersenter

Kunsthåndverk er politisk, både på et symbolsk plan og i 
selve den handlingen det er å forme et materiale� Ser vi til 
det symbolske, ville et brodert banner i 1970-årene umid-
delbart være et tegn på kvinnekamp� På samme måte kan vi 
si at duodji, både som handling og uttrykk, er en viktig del 
av den samiske motstanden mot fornorskningspolitikk og 
rasisme�1 Dette er to eksempler på hvordan kunsthåndverket 
unektelig har en politisk dimensjon� 

Når vi ser på kunsthåndverkets historie i Norge, er den 
også preget av politisk kamp for å fremme kunstnernes arbe-
ids- og levevilkår� Et viktig punkt i denne kampen ble nådd 
med Kunstneraksjonen på midten av 1970-tallet, som både ble 
starten på fagorganisasjoner som Norske Kunsthåndverkere 
(NK) og kunstsentre som Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS)� 
Selve kunstneraksjonen kom som et resultat av at det hadde 
blitt publisert en undersøkelse som skulle kartlegge kunst-
nerens økonomiske og sosiale vilkår� Med undersøkelsen 
fikk man for første gang tallfestet at forholdene var særdeles 
dårlige� Responsen på undersøkelsen ble til en av 1970-tallets 
største kulturpolitiske begivenheter, i form av en solidarisk 
sammenslutning der de ulike kunstfeltene gikk sammen (28 
organisasjoner), for å kreve bedre arbeids- og livsvilkår – 
med konkrete krav�2

1 Det er viktig å nevne at duodji er en mangfoldig håndverkstradisjon som ikke nødvendigvis 
er politisk�

2 Aksjonen hadde tre hovedkrav: (1) Vederlag for bruk av de skapende kunstnernes 
arbeider (2) økt bruk av kunstnernes arbeider og (3) garantert minsteinntekt til alle yrke-
saktive kunstnere�  
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the biggest socio-political events of the 1970s in Norway� 
Artists working with different media and expressions and 
with affiliations to different organisations (28 in all) banded 
together in solidarity and demanded that their organisations 
be given the right to negotiate directly with the government 
on specific initiatives for improving the living and working 
conditions of artists�2

In the article ‘Fra opprør til samarbeid’ (From Uprising to 
Collaboration) (2015),3 Anne Viken writes that in the field of 
contemporary craft, even before 1974, rifts had formed in the 
organisation Landsforeningen Norsk Brukskunst (a national 
association for Norwegian applied artists)� Those who 
worked as artists and who were self-employed experienced 
that the organisation did not attend to their professional 
needs� As Kunstneraksjonen gained momentum, a final split 
occurred in 1975 and resulted in the establishment of NK� 
‘From the situation of small-scale industries in which many 
craft artists made things that could be produced in a cer-
tain amount, and which limited how they could develop as 
artists, a defined craft-artist role emerged� The craft artists 
liberated themselves from authorities such as industrial 
production managers and [the organisation] Norske Bruks-
kunstnere and began establishing their own studios and 
workshops�’4

Both NK and NNKS are ‘children’ of Kunstneraksjonen� 
It is therefore exciting to see these two now mature organi-
sations working together to explore art’s political effects in 
Temautstillingen 2022 (the NK Theme Exhibition 2022).This 
collaborative project is led by Anne Klontz, who has curated 
an exhibition that focuses on artistic practices that explore 
various socio-political issues: The Hands That Unravel the 
Sweater� 

In the spirit of Kunstneraksjonen, this exhibition 
addresses the ongoing struggle for better conditions — both 

2 The artists presented three demands: (1) compensation for any public display / use of a 
work of art, (2) the increased public use of art, and (3) a guaranteed minimum income for 
all working artists when points one and two did not provide reasonable income�

3 A� Viken, ‘Frå opprør til samarbeid – Historia om Norske Kunsthåndverkere er historia 
om ei lita gruppes overleving og tilpassing i eit skiftande politisk klima’, in A� Gali (ed�) 
Kampen med materialet – Norske Kunsthåndverkere i 40 år (Bergen: John Grieg Forlag, 
2015)� 40–45�

4 Viken, ‘Frå opprør til samarbeid’, 41� (Our translation�)
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Anne Viken skriver i «Fra opprør til samarbeid» (2015),3 at 
det i kunsthåndverksfeltet, allerede før 1974, hadde begynt 
å danne seg splittelser i det som da het Landsforeningen 
Norsk Brukskunst� Medlemmene, som arbeidet kunstnerisk 
og som selvstendig næringsdrivende, opplevde at forenin-
gen ikke ivaretok deres yrkesmessige behov� I bølgen av 
kunstneraksjonen skjedde det derfor et endelig brudd, som i 
1975 resulterte i etableringen av Norske Kunsthåndverkere� 
«Frå småindustri, der mange kunsthandverkarar laga ting 
som kunne produserast i eit visst omfang, og begrensa 
korleis dei kunne utfolde seg, oppstod ei definert kunst-
handverksrolle� Ein kasta av seg formyndarar i form av 
industrisjefar og Norske Brukskunstnarar og opna eigne 
verkstader�4

Både Norske Kunsthåndverkere og Nordnorsk Kunst-
nersenter er barn av kunstneraksjonen� Det er derfor spen-
nende at de som to voksne organisasjoner kommer sammen 
for å undersøke kunstens politiske virke i Temautstillingen 
2022 The Hands That Unravel the Sweater – her som del av 
et samarbeid ledet av kurator Anne Klontz� Utstillingen 
presenterer ulike kunstneriske praksiser som undersøker 
forskjellige sosiopolitiske diskurser� 

I kunstneraksjonens ånd bearbeider denne utstillingen 
den pågående kampen for bedre vilkår, både for kunstnere 
og for alle mennesker� Kunstneraksjonens krav og sam-
tidens arbeid for mangfold og representasjon er selvfølgelig 
ikke det samme, men begge er bevegelser som kjempet/
kjemper for et mer demokratisk kulturliv� Dette er et viktig 
arbeid, ettersom terskelen for både deltagelse og tilhørighet 
i kunstfeltet fortsatt kan være høy� Som kunstnersenter og 
fagorganisasjon er vi klar over at vi er i en maktposisjon, 
og at vi må manøvrere i blindsoner� Ved å gi det kuratoriske 
roret til Klontz, som har et unikt perspektiv mellom Skandi-
navisk og Amerikansk kultur, skapes det et rom for at lokale 
og internasjonale kunsthåndverkspraksiser møtes og bely-
ser ulike normkritiske tematikker� The Hands That Unravel 

3 A� Viken, «Frå opprør til samarbeid – Historia om Norske Kunsthåndverkere er historia 
om ei lita gruppes overleving og tilpassing i eit skiftande politisk klima», i A� Gali (red�) 
Kampen med materialet – Norske Kunsthåndverkere i 40 år (Bergen: John Grieg Forlag, 
2015)� 40 - 45�

4 Viken «Frå opprør til samarbeid», 41� 

11 FORORD



for artists and for all people� The demands made by Kun-
stneraksjonen and today’s efforts to increase diversity 
and representation in the arts are of course not the same 
thing, but both movements have fought to achieve a more 
democratic cultural life� This is important work, given that 
the threshold for both participation and belonging in the 
field of art can still be very high� As an art centre and as an 
organisation representing the field of contemporary craft, 
we at NNKS and NK are aware that we are in positions of 
power and must manoeuvre through blind zones� By giving 
the curatorial authority to Klontz, who has a unique per-
spective that bridges Scandinavian and American culture, 
a space is created where local and international craft prac-
tices can meet and shed light on certain critical issues in 
society� The Hands That Unravel the Sweater aims to present 
works of socially-engaged contemporary craft that, in their 
own materiality, process and symbolism, open up for what 
are and should be many-faceted and complicated themes 
concerning gender, ethnicity, culture, class and power� Both 
the choice of stories and how they are told are important, as 
well as the need to continuously make room for alternative 
voices� 

In addition to the exhibition and the catalogue, we want 
further discussion on these themes, also to anchor the NK 
Theme Exhibition 2022 in a North Norwegian context, here 
through ‘Håndfast – symposium om samfunnsengasjert 
kunsthåndverk’ (Tangible – A Symposium about Socially 
Engaged Contemporary Craft)� The symposium, which is 
organised by NK’s North Norwegian chapter, NK and NNKS, 
links the Theme Exhibition to the members’ juried exhibition 
«I kjølvannet» (In the Wake or Aftermath) by highlighting 
loose threads or differences as well as common themes 
in the two exhibitions� The members’ exhibition, which 
is a juried show that opens the day before the NK Theme 
Exhibition, will present works that deal in various ways with 
political aspects in the field of contemporary craft� 

We are happy to invite you all — readers of this publica-
tion and visitors to both exhibitions — to think and work with 
political issues through crafts and materiality� Let us again 
unite in solidarity and resistance to unravel the threads and 
look closely at the needlework of society�
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the Sweater ønsker å tematisere det samfunnsengasjerte 
kunsthåndverket, som i sin egen materialitet, prosess og 
symbolikk åpner opp for det som er og bør være mangefa-
setterte og kompliserte tematikker omkring kjønn, etnisitet, 
kultur, klasse og makt� Det er viktig hvordan og hvilke 
historier som blir fortalt, og at det kontinuerlig gis rom for 
alternative stemmer� 

I tillegg til utstilling og katalog ønsker vi å diskutere 
disse tematikkene videre, og forankre Temautstillingen i en 
nordnorsk kontekst, her gjennom «Håndfast – symposium 
om samfunnsengasjert kunsthåndverk»� Symposiet er 
arrangert av NK Nord-Norge i samarbeid med kurator, NK og 
NNKS og knytter Temautstillingen til den juryerte medlem-
sutstillingen «I kjølvannet» ved å synliggjøre røde og løse 
tråder mellom de to utstillingene� Medlemsutstillingen er en 
juryert utstilling som åpner dagen før Temautstillingen, og 
den vil presentere verk som på ulike måter arbeider med det 
politiske innenfor kunsthåndverksfeltet� 

Vi har gleden av å invitere både lesere av denne kata-
logen, deltakere på symposiet og besøkende på begge 
utstillinger til å tenke og jobbe med det politiske gjennom 
håndverk og materialitet� La oss igjen samles i solidaritet 
og motstand, for å rakne opp trådene og gå samfunnet etter 
i sømmene�
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Giving a Glimpse Behind the Scenes

Johanna Zanon 
Stephanie Serrano Sundby 

Project Managers at the Norwegian  
Association for Arts and Crafts  

 
Torill Østby Haaland 

Project Manager for the North Norwegian Art Centre

This exhibition was born out of a first encounter between us, 
the co-producers, during the symposium on contemporary 
glass at the North Norwegian Art Centre in August 2021� 
After collaborating on the symposium programme, we were 
eager to continue working together� Exhibition-making 
in this case sprang from the excitement of discovering 
common interests and the joy of nurturing a joint project 
through complementary skills� Moreover, we cherished the 
reward of developing new practices that could not, we posit, 
have been achieved by any partner in isolation�

The project seed germinated at a transitional moment 
for both, the North Norwegian Art Centre and the central 
administration of the Norwegian Association for Arts and 
Crafts� The former was then in between directors, with cura-
tor Torill Østby Haaland assuming the role of acting director� 
The Art Centre had an open exhibition slot for the summer 
of 2022 and limited curatorial capacity due to the leadership 
interim� Meanwhile, the Norwegian Association for Arts and 
Crafts was considering a restructuring of its annual ‘Theme 
Exhibition’ and was on the lookout for a new partner for 2022�

From 2011 the Theme Exhibition had been the brainchild 
of a triumvirate — one of the seven regional divisions of 
Norwegian Association for Arts and Crafts, with the sup-
port of the Association’s central administration and board, 
operating in partnership with a leading exhibition venue in 
Norway� It had replaced the previous ‘Regional Exhibition’ 
(1985 – 2010) and focused on a different theme each year� 

14



En titt bak kulissene

Johanna Zanon 
Stephanie Serrano Sundby 

Prosjektledere ved Norske Kunsthåndverkere 

Torill Østby Haaland 
Prosjektleder ved Nordnorsk Kunstnersenter

Denne utstillingen springer ut fra et møte mellom oss, 
del-produsentene, under et symposium om kontemporær 
glasskunst ved Nordnorsk Kunstnersenter i august, 2021� 
Gjennom arbeidet med symposiet fikk vi lyst til å fortsette 
dette samarbeidet� Det å lage en utstilling vokste derfor 
ut fra den begeistringen vi opplevde når vi oppdaget felles 
interesser, samt gleden ved å skape et felles prosjekt hvor vi 
kunne samle våre ulike ferdigheter og se dem komplement-
erte hverandre, og til sist, oppleve belønningen i det å utvikle 
nye praksiser som, tør vi påstå, ikke kunne blitt oppnådd av 
noen av partene alene�

Prosjektets tidlige frø spirte under en overgangsperiode 
for begge institusjonene� Nordnorsk Kunstnersenter stod 
mellom en avgått daglig leder og kommende daglig leder, 
mens kurator Torill Østby Haaland hadde tatt på seg rollen 
som fungerende daglig leder� Kunstnersenteret hadde 
her et ledig tidsrom sommeren 2022 for en utstilling, men 
det var begrenset med kuratorisk kapasitet, grunnet det 
midlertidige lederskapet� På samme tid vurderte Norske 
Kunsthåndverkere å undersøke en omstrukturering av sin 
årlige «Temautstilling», og var på utkikk etter en partner 
for 2022�

Fra 2011 har Temautstillingen vært resultat av et trium-
virat – bestående av en av de syv regionale avdelingene i 
Norske Kunsthåndverkere, med støtte fra organisasjonens 
sentralstyre og administrasjon, samt i partnerskap med 
en ledende utstillingsinstitusjon i Norge� Temautstillingen 
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Its aim was to explore the distinctive potential of crafts and 
challenge established norms within both exhibition-making 
and mediation of material-based art to audiences, regionally 
and beyond�

While the exhibition’s overall goal has remained largely 
unchanged, by 2021 it became clear that a simplified struc-
ture needed to be explored� Only two partners therefore 
have co-produced the 2022 edition, the North Norwegian 
Art Centre and the central administration of the Norwegian 
Association for Arts and Crafts� We reflected on what a 
theme is or should be the driving force of the exhibition� This 
set the backdrop for the exhibition at hand, starting with the 
choice of its curator�

In the summer of 2021, we released an ‘Open Call for 
Curators’ to find an ambitious curator or curatorial team, 
who would be able to explore alternative forms of crafts 
exhibitions� Stockholm-based Anne Klontz penned the 
proposal that caught our eye� Then as now, it was titled The 
Hands That Unravel the Sweater� It looked at how craft art-
ists unravel socio-political issues, like the yarn of a sweater, 
in order to foster conversation and, ultimately, reweave the 
fabric of social and political life in today’s globalized world�

Hosting curatorial relations
“A curatorial situation is always one of hospitality,” 
Beatrice von Bismarck and Benjamin Meyer-Krahmer write�1 
They continue: “It implies invitations to artists, artworks, 
curators, audiences, and institutions; people and objects 
are received, welcomed, and temporarily brought together� 
It offers resources for material and physical support while 
also responding to a need for recognition, respect, or 
attention� Finally, and very importantly, a curatorial situation 
operates in the space between unconditional acceptance 
of the other and exclusion legitimized through various rules 
and regulations�”

The issue of who is and is not a (welcome) guest is hardly 
neutral� It has power effects on the allocation of resources, 
and also on the definition of the identity and status of those 

1 Beatrice von Bismarck and Benjamin Meyer-Krahmer, “Introduction,” in von Bismarck 
and Meyer-Krahmer eds�, Hospitality: Hosting Relations in Exhibitions, Sternberg Press, 
2016, p� 8�
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erstattet den tidligere Landsdelsutstilling (1985–2010), og 
tar hvert år for seg et nytt tema� Utstillingens målsetting er å 
undersøke det særpregede potensialet i kunsthåndverket og 
utfordre etablerte normer for hvordan å lage utstillinger og 
hvordan formidle materialbasert kunst til publikum, regionalt 
og med blikket vendt utover�

Selv om utstillingens overhengende mål har forblitt 
relativt uforandret, så ble det tydelig i 2021 at man burde 
utforske muligheten for en forenklet struktur� Derfor er det 
kun to produsenter som har delt på Temautstillingen 2022, 
her Nordnorsk Kunstnersenter og den sentrale adminis-
trasjonen til Norske Kunsthåndverkere� Det ble startet en 
refleksjon omkring hva et tema er, og hvorvidt det skulle 
være utstillingens drivkraft� Denne unike konteksten ble 
dermed bakteppe for utstillingen, og det ble satt i gang en 
leting etter kurator�

Sommeren 2021 ble det sendt ut en åpen utlysning 
for kuratorer, for her å finne en ambisiøs kurator eller et 
kurator-team som kunne evne å utforske alternative former 
for kunsthåndverksutstillinger� Stockholms-baserte Anne 
Klontz presenterte et forslag som umiddelbart fanget vår 
interesse� Da som nå, gikk forslaget under tittelen The 
Hands That Unravel the Sweater og undersøkte hvordan 
kunsthåndverkere kan ta fra hverandre sosiopolitiske prob-
lemer, liksom trådene i en genser, i den hensikt å drive frem 
samtaler, for her på ny å kunne veve sammen stoffet i det 
sosiale og politiske livet i dagens globaliserte verden�

Vertskap for kuratoriske relasjoner
«En kuratorisk situasjon er en preget av vertskap», skriver 
Beatrice von Bismarck og Benjamin Meyer-Krahmer1, og 
fortsetter: «Det impliserer invitasjoner til kunstnere, kunst-
verk, kuratorer, publikum og institusjoner; folk og objekter 
blir mottatt, ønsket velkomne og midlertidig bragt sammen� 
Det blir tilbudt midler for materiell og fysisk støtte samt et 
behov for anerkjennelse, respekt eller oppmerksomhet� Til 
sist, og særdeles viktig er det at den kuratorisk situasjon 
opererer i rommet mellom betingelsesløs aksept for den 

1 Beatrice von Bismarck og Benjamin Meyer-Krahmer, “Introduction,” i von Bismarck og 
Meyer-Krahmer (red)�, Hospitality: Hosting Relations in Exhibitions, Sternberg Press, 
2016, side� 8�
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considered to be ‘guests’ — be these in contemporary art 
contexts, people or objects� In their collective volume on 
curation and hospitality, von Bismarck and Meyer-Krahmer 
are interested in how curatorial work can contribute to the 
discussion relating to hospitality in the face of the refugee 
crisis� They ask: “How can thinking of the curatorial in terms 
of hospitality be used to critically analyse the parameters of 
curatorial practice, and thus lend insight into its socio-polit-
ical relevance in particular?”2 Using hospitality as a frame-
work underscores the fact that host-guest relations are far 
more complex than a first glance might warrant�

Beyond, hospitality has the ambivalence of gifting, 
with its associated social demand for reciprocity, as much 
as the commodification of welcoming practices in the 
hospitality industry� Viewing The Hands That Unravel the 
Sweater through the lens of hospitality allows us to unpack 
the ambiguities of the relations between the institutions, 
the independent curator, and the artists� The enablement of 
successful hospitable relations within exhibition practices 
cannot pivot solely on the host institutions’ assumptions 
of generosity and good intentions� These are constantly 
confronted with curatorial situations and are re-adjusted as 
necessary�

Who is a guest and who is a host can be an ambiguous 
matter� Once the invitation was extended to the curator, 
Anne Klontz became a guest� At the same time, she 
assumed the role of host towards exhibiting artists� She 
contacted them directly and discussed artistic and prac-
tical questions� Yet, if we are to believe curator Anthony 
Huberman, “curators are always the guests of the artists 
[they] choose to work with�”3 He takes the example of a 
studio visit, where the curator spends time in the ‘artist’s 
territory’ that is charged with the artists’ ideas, images, 
objects, convictions, and speculations� “This doesn’t mean,” 
he argues, “that there is no room for my voice to be heard in 
this place�” … “The artists I have worked with are the ones 
who opened their door to me, heard my opinions and impres-
sions, and thought I would be a guest they would enjoy 

2 Ibid�, p� 9�
3 Anthony Huberman, “A Toast,” in Stephanie Smith ed�, Feast: Radical Hospitality in 

Contemporary Art, SMART Museum of Art / The University of Chicago, 2013, p� 348�

18 GIVING A GLIMPSE BEHIND THE SCENES 



andre men også ekskludering, legitimert gjennom ulike 
regler og reguleringer»�

Hvem som er og ikke er en (velkommen) gjest er ikke 
nøytralt� Det handler om hvem som har makt i forbindelse 
med fordeling av midler, men også i relasjon til hvordan man 
definerer «gjestens» identitet og status – enten de befinner 
seg i en kontekst av samtidskunst, mennesker eller objekter� 
I deres samlede bind om kuratering og vertskap viser von 
Bismarck og Meyer-Krahmer interesse for hvordan det kura-
toriske kan bidra til diskusjoner rundt vertskap i møte med 
flyktingkrisen� De spør «Hvordan kan tankearbeid rundt det 
kuratoriske i form av vertskap, brukes som kritisk analyse 
omkring parameterne for kuratorisk praksis, og således 
gi innsikt i dens særegne sosiopolitiske praksis»�2 Det å 
benytte vertskap som rammeverk understreker det faktum at 
vert-gjest-relasjoner er langt mer komplekse enn det de først 
kan virke som�

Videre har vertskap en lignende ambivalens i gavegiving, 
med dens tilknyttede sosiale krav om gjengjeldelse, så vel 
som kommodifiseringen av velkomstpraksiser i vertskaps-
industrien� Det å se The Hands That Unravel the Sweater i 
lys av vertskap gir oss mulighet til å analysere de flertydige 
relasjonene som eksisterer mellom institusjonene, her 
bestående av den uavhengige kuratoren, og kunstnerne� 
Tilrettelegging av suksessfulle, vertskapelige relasjoner 
innen utstillingspraksiser kan ikke alene hvile på vertsinsti-
tusjonens antakelser om sjenerøsitet og gode intensjoner� 
Disse må stadig konfronteres med kuratoriske situasjoner 
og omjusteres når det er nødvendig�

Hvem som er gjest og hvem som er vert er ikke alltid 
tydelig� I det invitasjonen ble overgitt kuratoren, ble Anne 
Klontz en gjest� Samtidig tar hun på seg rollen som vert 
for de utstillende kunstnerne� Hun kontaktet dem direkte 
og diskuterte kunstneriske og praktiske spørsmål med 
dem� Likevel, om vi skal tro kurator Anthony Huberman, 
«kuratorer er alltid gjester til kunstnerne [de] velger å 
arbeide med»�3 Han benytter atelierbesøk som eksempel, 
der kuratoren bruker tid i «kunstnernes territorium» som 

2 Ibid�, s� 9�
3 Anthony Huberman, “A Toast,” i Stephanie Smith red�, Feast: Radical Hospitality in 

Contemporary Art, SMART Museum of Art / The University of Chicago, 2013, side� 348�
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having around for a while�” Whether the encounter happens 
in the artist’s studio or digitally, what comes out of the time 
spent together, “is a chance for a curator to represent the 
experience of having been the artist’s guest, a chance to 
contribute an insight or a perspective that is respectful but 
hopefully also productive and generative, and is sometimes 
even provocative�” 

Likewise, co-producers are simultaneously hosts, offer-
ing a tangible exhibition space and resources to both curator 
and artists, as well as guests, invited to partake in the cura-
torial situations that materialize in the exhibition and are 
jointly put forth by the curator and artists� In particular, as 
co-producers we have been guests in the curator’s territory� 
We have also made our voices heard in the encounters with 
the curator� We expressed the reasons why we were inter-
ested in the proposal, the potential we saw in it as well as 
the pitfalls, and we explained the institutional requirements 
for the project� 

In this case, institutional requirements consisted of 
budget constraints, existing practices and strategic deci-
sions� For instance, the North Norwegian Art Centre wished 
to focus on artists who had not recently been exhibited there 
in order to continue to widen the horizon� For the Norwegian 
Association for Arts and Crafts, what mattered was that 
a number of Norway-based artists be included on account 
of its mission to represent the crafts field in Norway� Both 
partners also encouraged the production of new works and 
the participation of artists in the public programme� These 
wishes had to be balanced with the tight schedule of the 
exhibition, the availability of the artists, and the consistency 
of the curatorial proposition�

Digital meeting after digital meeting, Anne Klontz 
presented her findings and updated the artists list, pairing 
them in what she calls ‘duets�’4 This concept of duets was 
particularly interesting to us� We were eager to know more 
about it: Why pairing artists together? What did it bring to 
the artists, artworks, and viewers? Why showing together 
these particular artists? An example of conversation we 
had concerned the pairing of artists who mostly work in the 

4 See Anne Klontz’s curatorial essay in this exhibition catalogue� 

20 GIVING A GLIMPSE BEHIND THE SCENES 



er ladet med kunstnernes ideer, bilder, objekter, overbev-
isninger og spekulasjoner� «Dette betyr ikke», argumenterer 
han, «at det ikke er plass for at min stemme blir hørt i dette 
rommet»� «Kunstnerne jeg har arbeidet med er de som har 
åpnet døren for meg, hørt på mine meninger og inntrykk, 
og tenkt at jeg kunne være en gjest som de ville likt å la bli 
værende en stund»� Hvorvidt møtet skjer i kunstnerens ate-
lier eller digitalt, det som kommer ut av dette samværet «er 
en mulighet for kuratoren å kunne representere opplevelsen 
av å ha vært kunstnerens gjest, en sjanse til å bidra med 
innsikt eller et respektfullt perspektiv som forhåpentligvis 
også er produktivt og fruktbart, og noen ganger til og med 
provokativt»�

På samme vis er del-produsentene samtidig verter, der 
de tilbyr et reelt utstillingslokale og ressurser til både kura-
tor og kunstnere, så vel som gjester, som her inviteres til å 
ta del i den kuratoriske situasjonen som blir materialisert 
i utstillingen og lagt frem av kurator og kunstnerne� Som 
del-produsenter har vi vært gjester i kuratorens territo-
rium� Vi har også sørget for at våre stemmer har blitt hørt 
i møter med kuratoren� Vi har uttalt grunner for hvorfor vi 
var interessert i forslaget, potensiale vi så i det, så vel som 
fallgruvene, og vi forklarte de institusjonelle betingelsene 
for prosjektet�

I dette tilfellet bestod de institusjonelle betingelsene av 
budsjettrestriksjoner, eksisterende praksiser og strategiske 
valg� For eksempel ønsket Nordnorsk Kunstnersenter å 
fokusere på kunstnere som de ikke hadde utstilt i senere 
tid, med den hensikt å fortsette å utvide horisonten� For 
Norske Kunsthåndverkere var det viktig at utstillingen skulle 
inkludere et antall kunstnere som var basert i Norge, dette 
på bakgrunn av organisasjonens oppdrag med å represen-
tere kunsthåndverkfeltet i Norge� Begge partene oppfordret 
også til produksjon av nye verk og til at kunstnerne skulle 
medvirke i det offentlige programmet� Disse ønskene måtte 
nødvendigvis balanseres med det tette tidskjemaet for 
utstillingen, kunstnernes tilgjengelighet og det kuratoriske 
konseptet�

I digitalt møte etter digitalt møte presenterte Anne 
Klontz sine funn og oppdaterte kunstnerlisten, hvor hun 
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same media: Why should a jewellery artist be paired with 
another jewellery artist or a textile artist with another textile 
artist? We wondered whether to fully explore the concept of 
duets, a range of different duets would be needed� But Anne 
Klontz argued that a certain unity in media would create a 
common ground to discuss the different issues that each 
work tackled� Her discussion with Elisabeth Haarr and Karen 
Kviltu Lidal certainly proved, at least to us, the benefits of 
such an enterprise� 

As project managers, we saw our role as not only provid-
ing the necessary support to make the exhibition (applying 
to additional funding, managing the budget, arranging trans-
port, etc�), but also acting as sounding boards for the curator 
to refine the content of the exhibition� Through our regular 
conversations, we have attempted to foster an atmosphere 
in which negotiations could take place, and the curator 
could voice her disagreement, discontent, and exert her 
curatorial authority� There is a fine line between support and 
hinderance, of which we have tried to be particularly mind-
ful — especially as we also have a curatorial background� 
Whether we have been straddled this line appropriately is 
not for us to decide�

Having the privilege to be guests in The Hands That 
Unravel the Sweater has been tremendously exciting to us, 
and we would like to warmly thank the curator Anne Klontz 
and the exhibited artists: Ahmed Umar, BOOM! Glass 
Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Hannah Ryggen Army, 
Karen Kviltu Lidal, matt lambert and Matt J Smith� We can 
only hope that we have been at least half as good hosts as 
you have all been� 
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satte kunstnerne i par, i det hun kaller «duetter»�4 Konseptet 
med duetter var spesielt interessant for oss� Vi ivret etter 
å få vite mer om dette: Hva var tanken bak det å sette 
kunstnere sammen i par? Hva ville dette tilby kunstnerne, 
kunstverkene og publikum? Hvorfor vise akkurat disse 
kunstnerne sammen? En av samtalene tok for seg paringen 
av kunstnere som for det meste jobbet med samme medium: 
Hvorfor skulle en smykkekunstner settes i par med en annen 
smykkekunstner, eller en tekstilkunstner med en annen 
tekstilkunstner? Vi lurte på om det var behov for en større 
rekkevidde av duetter for å kunne utforske duetkonseptet 
til det fulle� Anne Klontz argumenterte derimot for at et 
visst samsvar i medium ville skape et felles grunnlag for å 
undersøke de ulike utfordringene som verkene tematiserte� 
Hennes samtaler med Elisabeth Haarr og Karen Kviltu Lidal 
beviste, i hvert fall for oss, fordelene med dette konseptet�

Som prosjektledere ville vi ikke bare tilby den nødvendige 
støtten for å fullbyrde utstillingen (søke om ytterligere 
finansiell støtte, håndtering av budsjett, ordne transport, 
etc�), men vi ville også tilby tilbakemeldinger til kuratoren 
mens hun finpusset innholdet i utstillingen� Gjennom våre 
regelmessige samtaler har vi forsøkt å dyrke en atmos-
fære der forhandlingene kunne foregå, og der kuratoren 
kunne komme med sine innsigelser, misnøyer og utøve sin 
kuratoriske autoritet� Det er en fin linje mellom støtte og 
hindring som vi har forsøkt å være særdeles årvåken ovenfor 
– særlig siden vi selv har kuratorisk bakgrunn� Hvorvidt vår 
balansegang langs denne linjen har vært passende utført er 
ikke opp til oss å si noe om�

Det å ha hatt privilegiet som gjester i The Hands That 
Unravel the Sweater har vært særdeles spennende for oss, 
og vi vil gjerne takke kurator Anne Klontz og de utstillende 
kunstnerne på det varmeste: Ahmed Umar, BOOM! Glass 
Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Hannah Ryggen Army, 
Karen Kviltu Lidal, matt lambert, og Matt J Smith� Vi håper 
at vi har vært i det minste halvparten så gode verter som det 
alle dere har vært�

4 Se Anne Klontz kuratoriske essay i utstillingskatalogen� 
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The Hands That Unravel the Sweater
 
 

Anne Klontz

The Hands That Unravel the Sweater is not just an exhibition, 
it is a statement, a conversation and a reflection about 
the times in which we live� It is commentary on the social 
realm and the norms and patterns of inequalities that have 
been woven together through colonialism, discrimination 
and oppressive power structures� From the context of the 
social, the exhibition presents ten artists and collectives 
whose practices bring attention to the different ways these 
complex issues have existed and persist in society — in 
our institutions, in the media, in our communities and in our 
thoughts� 

These artists are Ahmed Umar, Boom! Glass Group, 
Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Faith Ringgold, Hannah 
Ryggen, Hannah Ryggen Army, Karen Kviltu Lidal, matt 
lambert and Matt J Smith� Their practices are informed 
by personal experiences, as well as issues from the world 
around them relating to national and international events, 
including cultural and historical affairs� Their ideas are 
framed through various craft-based materials such as 
ceramics, glass, jewelry, textile and wood� The Hands That 
Unravel the Sweater promotes artistic expression and the 
voice of the artist as an intrinsic force revealing alternative 
ways of understanding not only the past, but also the pres-
ent� The artists are brought together within this exhibition 
because their creative processes are dedicated to advocacy, 
traditions, knowledge sharing and collective empowerment, 
which in turn, contributes to new definitions, new skills and 
new ways of looking at the world� 

An underlying aim with the exhibition has been to create 
situations for the artists to be in dialogue with each other, 
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The Hands That Unravel the Sweater 
 

Anne Klontz

The Hands That Unravel the Sweater er ikke bare en utstilling, 
det er en erklæring, en samtale, og en refleksjon over tiden vi 
lever i� Det er en kommentar til den sosiale sfæren, normene 
og mønstrene av ulikheter som veves sammen gjennom 
kolonialisme, diskriminering og undertrykkende makt-
strukturer� Vevd inn i denne konteksten finner vi ti kunstnere 
og kollektiver hvis praksis definerer moderne realiteter og 
gjør oss oppmerksom på de ulike måtene disse kompliserte 
utfordringene har eksistert, og vedvarer – i våre institusjoner, i 
media, i våre felleskap og i våre tanker�  

De medvirkende kunstnerne er Ahmed Umar, Boom! Glass 
Group, Elisabeth Haarr, Erika Stöckel, Faith Ringgold, Hannah 
Ryggen, Hannah Ryggen Army, Karen Kviltu Lidal, matt lam-
bert og Matt J Smith� Praksisen deres drives av personlige 
erfaringer, så vel som erfaringer fra deres omverden, som 
både angår nasjonale og internasjonale hendelser, i tillegg til 
kulturelle og historiske spørsmål� I sine ulike håndverksba-
serte praksiser tar de i bruk materialer som glass, metall, tek-
stiler og trevirke� The Hands That Unravel the Sweater fremmer 
både kunstneriske uttrykk og kunstnernes egen stemme, her 
som en del av kunstverkenes iboende kraft, som viser alterna-
tive måter å forstå fortid og nåtid� Kunstnerne forenes i utstill-
ingen på bakgrunn av deres kreative prosesser og hvordan 
disse beveger seg mellom beslutningspåvirkning, tradisjon, 
deling av kunnskap og en kollektiv styrke eller empowerment� 
Tanken er å bidra til at det her kan skapes nye definisjoner, nye 
egenskaper og nye måter å forstå verden� 

Et underliggende mål med utstillingen har vært å skape 
situasjoner der kunstnerne kan gå i dialog med hverandre, 
både i konseptuell og direkte forstand� Kunstnerne og verkene 
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both conceptually and literally� To emphasize this notion, 
the artists and their works are paired together in five duets 
within the space of the exhibition� This idea was inspired 
by the imagined possibility of Swedish-Norwegian artist 
Hannah Ryggen (1894–1970) meeting with African American 
artist Faith Ringgold (b� 1930)� Both artists create visual 
and emotional narratives, and they are women who were not 
limited by society’s expectations� Ryggen, who was ahead 
of her time, took politically and emotionally charged media 
images and stories from around the world and translated 
them to woven tapestries� As an example, she responded 
to colonialism with her 1935 tapestry, Ethiopia, which was 
“woven in outrage over the course of just one month as a 
protest against the war”1 and Europe’s apathy about Italy’s 
invasion of the African country� During the American civil 
rights movement in the 1960s, Faith Ringgold was protesting 
for museums to accept works by artists of color�2 She has 
continued to advocate for equality in her practice and this is 
represented through her famous story quilts and children’s 
books in which she rewrites racist and socially unjust nar-
ratives as a way to reclaim the false, historical depiction of 
African Americans�

The duet between Elisabeth Haar and Karen Kviltu 
Lidal is founded upon their support of women’s unique 
knowledge and relationship to textiles and Norwegian 
traditions� Elisabeth Haarr has continuously challenged 
the institutional opposition she faced as a textile artist 
beginning when she was a university student over 50 years 
ago� Karen Kviltu Lidal deconstructs architectural elements 
and reclaims them to fit her own body through which she 
brings attention to the intrinsic knowledge of women and 
craft traditions� Ahmed Umar and matt lambert are in a 
duet reflecting on the body, stereotypes and displacement 
of identity and culture� Ahmed Umar collects wooden 
sculptures made in Africa for tourism and describes how 
they influence stereotypes of African people�3 matt lambert 

1 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
page 88�

2 Faith Ringgold, “Biography,” https://acagalleries�com/artist/Faith_Ringgold/biography, 
(accessed March 2022)�

3 Njål Engesaeth, director� Kunstnerliv – 3. Ahmed Umar og Lotte Konow Lund. NRK, 2021, 
40:00� https://tv�nrk�no/serie/kunstnerliv/sesong/1/episode/3/avspiller
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deres er derfor satt sammen i fem ulike duetter� Duett-for-
matet er inspirert av ideen om å skape en kunstnerisk dialog 
mellom den svensk-norske kunstneren Hannah Ryggen (1894–
1970) og den afroamerikanske kunstneren Faith Ringgold (født 
1930)� Begge kunstnernes verk viser visuelle og følelsesladete 
fortellinger, de er begge kvinner som ikke lot seg begrense av 
samfunnets forventninger� Ryggen, som var forut for sin tid, 
arbeidet med utgangspunkt i politiske mediebilder og med 
fortellinger fra verden rundt seg, disse oversatte hun til billed-
vever� Eksempelvis kommenterte hun på kolonialisme med sitt 
vevde teppe fra 1935, Etiopia, som «i løpet av kun én måned, 
ble vevd i raseri som en protest mot krigen»1 og Europas apati 
i møte med Italias invasjon av det afrikanske landet� I løpet av 
den amerikanske borgerrettsbevegelsen i 1960-årene protest-
erte også Faith Ringgold for at museene skulle godta og vise 
verk av kunstnere med melaninrik hud�2 Siden har hun fortsatt 
å kjempe for likestilling, noe man blant annet kan se i hennes 
berømte fortellingstepper3, men også hennes i barnebøker, der 
hun blant annet tematiserer fortellinger om rasisme og sosial 
urettferdighet� Dette er en måte å ta tilbake kontrollen over de 
falske historiske representasjoner av afroamerikanere�

Videre er duetten mellom Elisabeth Haarr og Karen 
Kviltu Lidal basert på deres støtte for kvinners kunnskap og 
deres relasjon til tekstiler og norske håndverkstradisjoner� 
Elisabeth Haarr har konsekvent utfordret motstanden hun 
møtte fra kuns tinstitusjonene som tekstilkunstner, noe hun 
har kjempet mot siden hun var universitetsstudent for over 
50 år siden� Karen Kviltu Lidal dekonstruerer arkitektoniske 
elementer og bruker dem ved å tilpasse dem til sin egen 
kropp� Dette gjør hun for å trekke oppmerksomhet mot kvin-
ners kunnskap og håndverkstradisjoner� I Ahmed Umar og 
matt lamberts duett skapes det refleksjoner omkring kropp, 
stereotyper og forflyttelse av identitet og kultur� Ahmed 
Umar samler på treskulpturer som har blitt laget i Afrika for å 
selge til turister� Han beskriver hvordan disse skulpturene har 
innflytelse på hvordan det skapes stereotyper om mennesker 

1 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
side 88�

2 Faith Ringgold, «Biography», https://acagalleries�com/artist/Faith_Ringgold/biography, 
(hentet mars 2022)�

3 Oversatt fra engelsk: story quilts.
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has experienced the indirect control of their queer identity 
by government agencies while in transition of moving from 
one country to another� Erika Stöckel and Matt J Smith are a 
duet united through their work with histories and narratives 
of oppression and erasure� Matt J Smith’s practice began 
with a queer reading of museums and explains that since 
many museum collections were acquired during the British 
Empire’s colonial years, there is no way that diversity, 
gender or sexuality would have been documented�4 Erika 
Stöckel explores her Sami heritage and how effects of the 
oppression of Sami people are still present today� Support-
ing and empowering women are themes that emerge from 
the duet between Boom! Glass Group and Hannah Ryggen 
Army� In their manifesto, Boom! Glass Group writes that 
they work together to strengthen the glass scene, “so that 
the structures and norms of today’s glassmaking tradition 
cease to apply�”5 Hannah Ryggen Army continues Hannah 
Ryggen’s “uncompromising critique of capitalism, of fas-
cism and the associated violence against women�”6 

It is important to mention that the purpose of the duets 
is not about comparing or contrasting the aesthetics or 
materials, rather the duets offer a framework to concep-
tualize some of the important issues that the exhibition, 
as a whole, reflects on� Furthermore, the duets are a way 
to present the artists’ experiences and ideas behind the 
works and to look closer at how the craft field contributes to 
raising awareness and questions about problems in society� 
To emphasize the conversational dimension of the duets, 
Ryggen and Ringgold are present in the exhibition through 
two filmed interviews, providing a framework for the other 
duets which comprise physical works in the exhibition� Addi-
tional interviews with the participating artists have taken 
place throughout the course of the exhibition development 
and most of this text is based on conversations between the 
curator and artists� 

4 Erika Stöckel and Matt J Smith� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 15, 
2022�

5 Boom!, “What Is Boom!?,” https://www�boomglass�com/whatisboom, (accessed March 
21, 2022)�

6 Joen Vedel, “Kampen Fortsaetter!”https://artscene�no/2021/08/13/kampen-fortsaetter/, 
(accessed March 22, 2022)�
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fra det afrikanske kontinentet�4 matt lambert har opplevd 
hvordan offentlige institusjoner indirekte har kontroller deres 
skeive identitet, noe lambert opplevde i prosessen av å flytte 
fra et land til et annet� I Erika Stöckel og Matt J Smiths duett 
presenteres verk som forteller historier om undertrykkelse og 
historisk utvisking� Praksisen til Matt J Smith begynte med 
skeive lesninger av museer, og Smith forklarer at ettersom 
hovedandelen av museumssamlingene ble anskaffet under det 
britiske imperiet og kolonitid, så ble ikke diversitet, kjønn, eller 
seksualitet dokumentert�5 Erika Stöckel utforsker sin samiske 
arv, og hvordan undertrykkelsen av samiske mennesker 
fortsatt virker og er til stede i dag� Temaer som kommer frem i 
duetten mellom Boom! Glass Group og Hannah Ryggen Army, 
er støtte, empowerment og styrke hos kvinner� I manifestet 
til Boom! Glass Group skriver de at de jobber sammen for 
å styrke glassmiljøet, «slik at strukturene og normene som 
eksisterer i dagens tradisjonelle glassarbeid skal slutte å 
gjelde�»6 Hannah Ryggen Army viderefører Hannah Ryggens 
«kompromissløse kritikk av kapitalisme, fascisme og den med-
følgende volden mot kvinner�»7 

Det er viktig å nevne at hensikten med duettene ikke er å 
sammenligne eller å skape en kontrast i kunstnernes estetikk 
eller materialer, men derimot å tilby et rammeverk for å kon-
septualisere utstillingens ulike refleksjoner� Duettene er en 
måte å presentere kunstnernes erfaringer og ideer bak sine 
arbeider, samt å se nærmere på hvordan kunsthåndverksfeltet 
bidrar til å rette oppmerksomhet mot- og fremme spørsmål 
omkring problematiske aspekter i samfunnet� For å under-
streke duettenes mulighet for diskusjon virker Ryggen og 
Ringgold i utstillingen gjennom to filmede intervjuer� Disse 
intervjuene vil utgjøre et rammeverk, for å åpne opp diskus-
joner omkring de andre duettene som består av fysiske verk� 
Intervjuer med de deltakende kunstnerne har funnet sted 
gjennom arbeidet med utstillingen� Hoveddeler av disse teks-
tene er derfor basert på samtaler mellom kurator Anne Klontz 
og kunstnerne� 

4 Njål Engesaeth, regissør� Kunstnerliv – 3. Ahmed Umar og Lotte Konow Lund. NRK, 2021, 
40:00� https://tv�nrk�no/serie/kunstnerliv/sesong/1/episode/3/avspiller

5 Erika Stöckel og Matt J Smith� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 15� mars, 2022�
6 Boom!, «What Is Boom!?», https://www�boomglass�com/whatisboom, (hentet 21� mars, 2022)�
7 Joen Vedel, «Kampen Fortsaetter!»https://artscene�no/2021/08/13/kampen-fortsaetter/, 

ArtScene Trondheim, 13� april 2021 (hentet 22� mars, 2022)�
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The Duets

In many ways, we can trace how issues around control and 
power have manifested in the arts and crafts scene in the 
West, from the hierarchy established between the two fields 
that contributed to gendered positions and craft’s margin-
alization, not only affecting women, but also minorities� 
In relation to textiles, the related processes and products 
are closely connected to women and the domestic realm� 
Over time, this gendered categorization of textile has been 
both embraced and criticized in connection to women’s 
roles in society such as the second and third wave feminist 
movements� Gender discrimination has existed in relation 
to other craft materials as well, including work in glass, 
which has been a field dominated by men, both within the 
glass industry but even within grassroots initiatives such 
as the studio glass movement� This can also be seen in the 
field of weaving; in the book, Hannah Ryggen: Threads of 
Defiance by art historian Marit Paasche, one can read that 
weaving allowed Hannah Ryggen to “work in very large for-
mats which gave her a means of escaping the contemporary 
tendency to make patronizing comparisons between female 
artists and their male counterparts�”7 Decades later, during 
the 1970s, women artists were still fighting for recognition 
in museums, and artists “such as Faith Ringgold, Miriam 
Schapiro, Joyce Wieland, and Judy Chicago — used needle 
and thread to craft their own understanding and meaning of 

7 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
page 28�
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Duettene

Man kan på ulike måter spore hvordan problemstillinger om 
makt og kontroll har tatt form i Vestens kunsthåndverksmiljø� 
Blant annet kan man se til etablerte hierarkier som har 
bidratt til kjønnede praksiser og marginalisering av kunst-
håndverket� Dette har ikke bare påvirket kvinner, men også 
minoriteter� Tekstiler, i form av både prosess og produkt har 
blitt koblet til kvinner og til hjemmet� Denne kategoriserin-
gen av tekstil har både blitt omfavnet og kritisert, noe som 
kan sees i relasjon til de skiftende forståelsene av kvinners 
rolle i samfunnet, som i feministbevegelsens andre og 
tredje bølger� Kjønnsdiskriminering har også funnet sted i 
sammenheng med andre kunsthåndverkpraksiser� Glassar-
beid har eksempelvis vært et felt dominert av menn, både 
innenfor industrien, men også innenfor grasrotinitiativ som 
studioglass-bevegelsen� Ser man til feltet vev, kan man lese 
i boka Hannah Ryggen: Threads of Defiance av kunsthistoriker 
Marit Paasche at det å veve lot Ryggen «arbeide i store 
formater som ga henne en mulighet til å unngå samtidens 
tendenser, som presenterte nedsettende sammenligninger 
mellom kvinnelige kunstnere og deres mannlige motstyk-
ker�»8 Flere tiår senere, i 1970-årene, sloss kvinnelige kunst-
nere fortsatt for å bli anerkjent av museene, kunstnere «som 
Faith Ringgold, Miriam Schapiro, Joyce Wieland, og Judy 
Chicago  –brukte nål og tråd for å skape deres egne narrativ 
og fortolkning av verden i sting�»9 Diskusjoner rundt kjønn og 

8 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
side 28�

9 Sandra Markus, «Craftivism from Philomena to the Pussyhat» i Crafting Dissent, Hand-
icraft as Protest from the American Revolution to the Pussyhats, red� Hinda Mandell 
(Lanham: Rowan & Littlefield, 2019), side 19-20�
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the world through the stitch�”8 The foundation for bringing 
attention to gender and post-colonial issues wouldn’t have 
been possible if it weren’t for predecessors such as Hannah 
Ryggen or even the early feminist movements that Faith 
Ringgold was a part of�9 In evaluating the contemporary craft 
scene, problems of discrimination and intersectionality 
have not only been gender-based but also closely connected 
to minority communities� People of color and Indigenous 
artists have either been excluded from political movements, 
including feminism,10 and museums or their histories have 
been falsely defined or ‘erased’11 by museum collections 
amassed during the centuries of colonialism� There is a need 
to further investigate the opportunities for marginalized 
groups within institutions, despite evidence that museums 
are actively working to re-examine and revise their collec-
tions�12 One thing we cannot negate is the fact that while 
history has documented a hierarchy between art and craft, 
contemporary craft has moved beyond this discussion; craft 
artists today are determined to pursue their practices and 
are largely undeterred by societal expectations or institu-
tional limitations� Furthermore, many artists are working 
with craft-based materials which make any distinction 
of differences unnecessary� Determination, coupled with 
interdisciplinary practices, has bridged the divide between 
art and craft and influenced broader institutional recognition 
and support for the craft field in the twenty-first century� 
Erika Stöckel, who studied fine art and fell in love with clay 
because it fit her process, explains, “craft is knowledge; it 
is a knowledge-based practice, and we need to upgrade our 
ideas about it�”13

8 Sandra Markus, “Craftivism from Philomena to the Pussyhat,”in Crafting Dissent, 
Handicraft as Protest from the American Revolution to the Pussyhats, ed� Hinda Mandell 
(Lanham: Rowan & Littlefield, 2019), page 19-20�

9 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
page 126�

10 Sandra Markus, “Craftivism from Philomena to the Pussyhat,”in Crafting Dissent, 
Handicraft as Protest from the American Revolution to the Pussyhats, ed� Hinda Mandell 
(Lanham: Rowan & Littlefield, 2019), page 21�

11 Erika Stöckel and Matt J Smith� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 15, 
2022�

12 Emil Åkerö, ”Synliggöra Sápmi,” Konstnären, 2022, page 24�
13 Erika Stöckel and Matt J Smith� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 15, 2022�
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postkoloniale tematikker kunne ikke ha funnet sted hvis det 
ikke hadde vært for forløpere som Ryggen og de tidlige femi-
nistbevegelsene som Ringgold var del av�10 Skal man vurdere 
samtidens kunsthåndverksmiljø, så har ikke problematikker 
omkring diskriminering og interseksjonalitet kun vært basert 
på kjønn, men også vært nært koblet til minoritetsmiljøer� 
Personer med melaninrik hud, ikke-vestlige og urfolkskun-
stnere har blitt ekskludert både fra museer og fra politiske 
bevegelser, inkludert feminismen�11 I tillegg har historiene 
deres blitt endret eller «slettet»12 fra museumssamlinger 
som ble anskaffet gjennom århundrer med kolonialisme� Det 
er et behov for å undersøke disse problematikkene videre 
og presentere flere muligheter for marginaliserte grupper 
innenfor kulturinstitusjonene� Dette til tross for at flere 
museer aktivt har begynt å revurdere og revidere samlingene 
sine�13 Det skal likevel ikke glemmes, er at selv om historien 
dokumenterer et hierarki mellom kunsthåndverk og billed-
kunst, så har samtidens kunsthåndverkere beveget seg forbi 
denne diskusjonen; dagens kunsthåndverkere er målbevis-
ste i sine praksiser og er stort sett ikke bekymret for sam-
funnets forventninger eller institusjonelle begrensninger� 
Mange billedkunstnere arbeider også med håndverksbaserte 
materialer og omvendt, noe som gjør at ideen om at det 
eksisterer en forskjell mellom billedkunst og kunsthåndverk, 
er helt unødvendig� Tverrfaglige praksis og målrettet arbeid 
har bygget en bro mellom kunsthåndverket og billedkunsten, 
noe som har påvirket institusjonene, anerkjennelsen av og 
støtten for kunsthåndverksfeltet i det tjueførste århundret� 
Her kan man se til Erika Stöckel, som studerte billedkunst 
og forelsket seg i leire, hun forklare at «kunsthåndverk er 
kunnskap; det er en kunnskapsbasert praksis, og vi må 
oppgradere våre tanker om den�»14

10 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
side 126�

11 Sandra Markus, «Craftivism from Philomena to the Pussyhat» i Crafting Dissent, Hand-
icraft as Protest from the American Revolution to the Pussyhats, red� Hinda Mandell 
(Lanham: Rowan & Littlefield, 2019), side 21�

12 Erika Stöckel og Matt J Smith� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 15� mars, 2022�
13 Emil Åkerö, «Synliggöra Sápmi» Konstnären, 2022, side 24�
14 Erika Stöckel og Matt J Smith� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 15� mars 15, 2022�
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Still from Faith Ringgold: Artist & Activist, (2012) 
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Still from Hannah Ryggen: Bildväverska, (1963)
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Faith Ringgold   
The American Collection #6: The Flag Is Bleeding #2, (1997)
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Hannah Ryggen 
Blood in the Grass, (1966)

41



Coming from different generations and continents, Faith 
Ringgold and Hannah Ryggen have used their practices to 
challenge societal, political and institutional norms� They 
have observed and translated images of the world around 
them, directing attention to local and global issues that have 
affected the individual as well as the collective� Both artists 
are storytellers� In her tapestries Hannah Ryggen weaves 
in characters such as her family and farm animals, political 
figures including kings and presidents, as well as characters 
whose lives and struggles affected her emotionally� Faith 
Ringgold narrates stories of the communities she belonged 
to in New York, but she also narrates stories of race and dis-
crimination which have impacted her directly as an African 
American artist striving to establish her practice�

“The race problem affects Black women,  
but the issue of women is shared�”14

Faith Ringgold

The struggle to establish one’s voice and to never give in 
to limitations set in place by power structures define the 
foundation from which Faith Ringgold works� In the film 
Faith Ringgold: Artist and Activist, the artist shares the 
experiences in her life that led her to become an activist and 
reveals how art became her voice� Ringgold has dedicated 
her life and art to telling her story and the stories of others, 
which she describes has a continuation of the struggle of 
African Americans who paved the way before her�15 Ring-
gold is a pioneer recognized for her activism and writing� 
In the ‘60s and ‘70s she was on the frontlines protesting for 
museums to accept works by artists of color, and even when 
opportunities opened up, it was men who were accepted 

14 Tate� “Faith Ringgold: In Conversation� Tate Talks�” YouTube video, 1:35:56� July 5, 2018� 
https://www�youtube�com/watch?v=g5tbIjNwyrg

15 Ibid�
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Faith Ringgold og Hannah Ryggen kommer fra forskjellige 
generasjoner og kontinenter, men begge bruker kunst-
nerskapene sine til å utfordre samfunnets politiske og 
institusjonelle normer� De observerer og tolket bilder av 
verden rundt dem og belyser lokale og verdensomspennende 
problemstillinger, som både påvirker individet, så vel som 
det kollektive� Begge kunstnere er fortellere� I sine tepper 
vever Ryggen inn figurer fra familien sin, gårdsdyr, politiske 
figurer, inkludert konger og presidenter, men også figurer 
hvis liv og utfordringer påvirket henne på et personlig og 
følelsesmessig plan� Ringgold forteller historier om mil-
jøene hun var en del av i New York, men hun forteller også 
historier om den vedvarende diskriminering av afroamerika-
nere, som har påvirket henne direkte som en afroamerikansk 
kunstner, som gjennom hele karrieren jobbet for å etablere 
sin egen kunstneriske praksis�

«Raseproblemet påvirker svarte kvinner,  
men kvinners problemer deles�»15 

Faith Ringgold

Ringgolds virke er en kontinuerlig kamp for å uttrykke sin 
egen stemme og aldri gi etter for maktstrukturens begren-
sninger� I filmen Faith Ringgold: Artist and Activist forteller 
kunstneren om de livserfaringene som gjorde henne til en 
aktivist, blant annet forteller hun om hvordan kunsten ble 
hennes stemme� Ringgold har viet livet sitt og kunsten sin til 
å fortelle sine og andres historier, noe hun beskriver som en 
fortsettelse av kampen til afroamerikanerne som banet vei 
for henne� Ringgold er pioner og anerkjent for sine tekster 
og sitt aktivistiske arbeid� I 60- og 70-årene protesterte 
hun på frontlinjen for at museene skulle akseptere verk av 

15 Tate� «Faith Ringgold: In Conversation� Tate Talks�» YouTube-video, 1:35:56� 5� juli, 2018� 
https://www�youtube�com/watch?v=g5tbIjNwyrg
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first, which ultimately influenced her direction towards fem-
inism�16 As part of her practice, she rewrites narratives from 
popular culture about African Americans or writes directly 
from her personal experiences, with the aim of dismantling 
stereotypes and reclaiming identities� Ringgold is well 
known for her story quilts in which she merges processes 
such as painting, printmaking and writing with quilt-making� 
The quilting aspect creates a connection to past traditions 
that have been shared through time as well as notions of 
community, care and feminism� But quilting is also con-
nected to notions of slavery and class systems� In the USA, 
quilting offered affordable materials and was a medium 
deemed by society as acceptable for slaves�17 Faith Ringgold 
claimed this duality of quilting’s role in society, both as a 
beloved craft and for its historical connections, to continue 
the discussion around inequality and to simultaneously cel-
ebrate lives of African Americans� 

“I don’t want to weave the forest; 
I will weave about time and the idea of pain around me�”18 

Hannah Ryggen 

From a life in the middle of Norway, Hannah Ryggen read, 
listened to and felt the scenes she would weave into her 
tapestries� She drew inspiration from living on her farm, 
reading newspapers and later through listening to the radio 
or witnessing personal atrocities of war when Norway 
was invaded by the Nazis during WWII� In the film Hannah 
Ryggen: Bildväverskan we can watch Ryggen as she talks 
about her practice and the inspiration behind several of her 

16 Makers� “Faith Ringgold: Artist & Activist�” NPR, YouTube video, 3:30� May 16, 2012� 
https://www�acagalleries�com/artist/Faith_Ringgold/biography/

17 Felicity Lufkin, “The Underground Railroad Quilt Code Myth and the Culture of Crafted 
Experience,” in Crafting Dissent, Handicraft as Protest from the American Revolution to 
the Pussyhats, ed� Hinda Mandell (Lanham: Rowan & Littlefield, 2019), page 78�

18 Harry Dittmer, director� Hannah Ryggen: Bildväverska. SVT, May 25, 1963� 28:10�
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afroamerikanske kunstnere� Selv da museene begynte å 
akseptere verk av afroamerikanske kunstnere, var det først 
menn som ble akseptert, noe som fyrte opp under Ringgolds 
interesse for feminisme�16 Som del av Ringgolds kunst-
praksis henter hun frem og omskriver fortellinger fra pop-
ulærkulturen som omhandler afroamerikanere� Hun skriver 
direkte om sine personlige erfaringer, med mål om å belyse 
og analysere stereotyper, samt ta tilbake identiteter� Ring-
gold er velkjent for sine fortellingstepper, hvor hun forener 
maleri, trykk, og tekst med bruk av lappeteppeteknikk� 
Lappeteppe er koblet til historiske tradisjoner, men også 
tanker om felleskap, omsorg og feminisme� Lappeteppe 
kan imidlertid også kobles til refleksjoner om slaveri- og 
klassesystemet, for i USA bestod lappetepper ofte av 
rimelige materialer, lappeteppet var derfor et medium som 
samfunnet anså som passende for slaver�17 Ringgold tar for 
seg denne tosidigheten som lappeteppet har båret med seg i 
det amerikanske samfunnet� På den ene siden er det et kjært 
håndverk, på den andre siden bærer det med seg negative 
historiske assosiasjoner� Ringgolds virke kan derfor åpne 
opp for å fortsette samtalen rundt ulikhet, samtidig som 
verkene hennes feire livene til afroamerikanere� 

«Jeg vil ikke veve skogen; jeg vil heller veve om  
tiden og tanken om smerte omkring meg�»18

Hannah Ryggen

Fra Norge leste, lyttet og følte Ryggen de scenene som hun 
vevde inn i veggteppene sine� Ryggen tok aktivt inspirasjon 

16 Makers� «Faith Ringgold: Artist & Activist�» NPR, YouTube-video, 3:30� 16� mai, 2012� 
https://www�acagalleries�com/artist/Faith_Ringgold/biography/

17 Felicity Lufkin, «The Underground Railroad Quilt Code Myth and the Culture of Crafted 
Experience» i Crafting Dissent, Handicraft as Protest from the American Revolution to 
the Pussyhats, red� Hinda Mandell (Lanham: Rowan & Littlefield, 2019), side 78�

18 Harry Dittmer, regissør� Hannah Ryggen: Bildväverska. SVT, 25� mai, 1963� 28:10�
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major works, including: Ethiopia (1935); Life Slides By (1939); 
Trojan Horse/The Picasso Tapestry (1949-56); We Are Living 
on a Star (1958); The Use of Hands (1949)�

Many of Ryggen’s tapestries are reactions to people and 
political situations in Norway and abroad and comments on 
global systems such as fascism, capitalism and colonialism� 
Ryggen thought it important that her tapestries were acces-
sible to the broader public and she utilized public spaces 
to raise awareness around the issues she wove into history� 
The subject matter and the emotions of her tapestries give 
insight into the past and are still relevant in raising ques-
tions about the political and social progression of the world� 
Moreover, Ryggen was an artist who defined her place in 
time through her ambition to depict “the idea of pain” as 
well as the joy around her, but also through her intent on 
expressing her opinions through weaving� Like many women 
artists of her time, Ryggen had to struggle against the 
gender norms established within the field of art and craft� 
Paasche writes that Ryggen, “demonstrates an intense 
confidence in the ability of her works to carry their content, 
regardless of how charged or controversial it happened to 
be� Nor did she ever doubt her abilities as an artist�”19 

19 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
page 126�
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fra gårdslivet, avisartikler, og senere fra det hun hørte på 
radioen� Da hun med egne øyne så krigens grusomheter 
under nazistenes invasjon av Norge under andre verden-
skrig, ble dette også et viktig tema i Ryggens kunstnerskap� 
I filmen Hannah Ryggen: Bildväverskan, kan vi se Ryggen 
snakke om sin praksis og inspirasjonen bak mange av sine 
store verker, som: Etiopia (1935); Livet glir forbi (1939); Tro-
janske hest/Picasso-teppet (1949–56); Vi lever på en stjerne 
(1958); Henders bruk (1949)�

Mange av Ryggens veggtepper er reaksjoner på ulike 
politiske situasjoner i Norge og i utlandet� Hvor hun kom-
menterer på globale politiske systemer som fascisme, 
kapitalisme, og kolonialisme� Ryggen mente det var viktig 
at veggteppene hennes var tilgjengelige for den bredere 
offentligheten, og derfor brukte hun aktivt det offentlige 
rom, for å øke bevisstheten rundt temaene hun vevde inn i 
historien� Temaene og følelsene i Ryggens veggtepper gir 
en innsikt i fortiden, men de er fortsatt relevante fordi de 
stiller spørsmål om verdens politiske og sosiale utvikling� 
Ryggen var en kunstner som definerte sin plass i historien 
ved å uttrykke sine meninger gjennom vevekunsten, både 
ved å avbilde «tanken om smerte», men også all gleden hun 
opplevde� Som mange kvinnelige kunstnere måtte Ryggen 
kjempe mot de etablerte kjønnsnormene innenfor billedkunst 
og kunsthåndverksfeltene� Paasche skriver at Ryggen 
«demonstrerer en intens selvsikkerhet i sine verks evne 
til å bære det tematiske innholdet, uansett hvor ladet eller 
kontroversielt det måtte være� Hun tvilte heller aldri på sine 
evner som kunstner�»19 

19 Marit Paasche, Hannah Ryggen, Threads of Defiance, (London: Thames & Hudson, 2019), 
side 126�
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Elisabeth Haarr 
Refugee Blanket: Welcoming (2020)
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Karen Kviltu Lidal 
Femme Maison (2022)
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Elisabeth Haarr and Karen Kviltu Lidal work with textiles 
and aspects of feminism and equality in various ways� Kviltu 
Lidal’s practice expands on notions of reclaiming space for 
the female body in relation to architecture, whereas Haarr’s 
practice challenges the “politics of art”20 in relation to tex-
tile art and women artists in Norwegian society� A dedicated 
interest in Norwegian textile traditions is also something 
Haarr and Lidal have in common� They expand traditional 
processes of making and the functionality of textiles by 
working conceptually and sculpturally while also promoting 
the unique knowledge and skills related to the medium�

“I so want my things to be about something, but I’ve come to 
the conclusion that slogans aren’t the way to go for me�”21  

Elisabeth Haarr

Elisabeth Haarr has been steadfast through the years in 
promoting textile as an important form of art, something 
she has advocated since she was a university student in the 
1960s� Women are also central to her practice; Haarr’s oeuvre 
relates to economic, institutional and political equality for 
women artists in Norway as well as personal reactions to 
national and international power structures and how women 
deal with the effects of these constructions, such as war� Her 
works are loaded with layers of commentary but are subtle 
forms of protest� In a text about Haarr’s practice, art historian 
Steinar Sokkingstad writes, “Unlike much of the politically 
oriented art of the left in Norway in the 1970s, Haarr belonged 
to a fraction that was first and foremost preoccupied with 
the freedom and intrinsic value of art, and which wanted to 
prevent art being locked into simplistic political slogans�”22

20 Eline Mugaas, “Conversation with Elisabeth Haarr,” in Elisabeth Haarr, (London: Stern-
berg Press, 2021), page 452�

21 Ibid, 453�
22 Steinar Sekkingstad, “The Textile,” in Elisabeth Haarr, (London: Sternberg Press, 2021), 

page 36�
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Elisabeth Haarr og Karen Kviltu Lidal arbeider begge med 
tekstiler og utforsker feminisme og likestilling på forskjel-
lige måter� Kviltu Lidals kunstneriske praksis undersøker 
hvordan man kan bruke arkitektur for å la den kvinnelige 
kroppen ta tilbake rommet, mens Haarrs praksis utfordrer 
«kunstens politikk»20 i relasjon til tekstilkunst og kvinnelige 
kunstnere i det norske samfunnet� Haarr og Lidal har til 
felles en dedikert interesse for norske tekstiltradisjoner� 
Blant annet utforsker de tradisjonelle håndverksprosesser 
og tekstilens funksjonalitet, her med utgangspunkt i konsep-
tuelt og skulpturelt arbeid, samtidig som de fremmer den 
unike kunnskapen og ferdighetene involvert i tekstilmediet�

«Jeg vil så gjerne at tingene mine skal handle om noe, men 
jeg har nådd fram til at slagord ikke er veien for meg�»21 

Elisabeth Haarr

Gjennom årene har Haarr promotert tekstil som en viktig 
kunstform, noe hun har gjort siden hun studerte på univer-
sitetet i 1960-årene� I tillegg står kvinner sentralt i praksisen 
hennes; Haarrs kunstnerskap kjemper for økonomisk, 
institusjonell og politisk likestilling for kvinnelige kunstnere 
i Norge� Samtidig presenterer Harr sine personlige reaks-
joner på nasjonale og internasjonale maktstrukturer, i tillegg 
til kvinners håndtering av strukturenes effekter, som krig� 
Verkene til Harr er ladet med lag av kommentarer og virker 
som subtile former for protest� I en tekst om Haarrs praksis 
skriver kunsthistoriker Steinar Sekkingstad: «Ulikt mye av 
den politisk orienterte kunsten på venstresiden i Norge på 
1970-tallet, tilhørte Haarr en fraksjon som først og fremst var 
opptatt av frihet og kunstens egenverdi, og som ville hindre 

20 Eline Mugaas, «Conversation with Elisabeth Haarr» i Elisabeth Haarr, (London: Sternberg 
Press, 2021), side 452�

21 Ibid, 453�
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Over time, Haarr has constructed a unique visual idiom 
with her sculptural works in which she often utilizes the 
shape of specific forms such as banners, blankets, rugs and 
dresses� The typical connotations that textiles carry with 
them is further expanded on by Haarr’s method of imbuing 
multiple layers of meaning and references; they bring to 
mind the home and the feminine as well as political and 
structural systems� The banner is one of these symbols she 
has continuously worked with and describes how it is both 
dramatic and emotional; it is a symbol waved in war but also 
something that functions as a kind of decoration� 

Several times throughout her career Haarr has made 
works in response to war and always with women and 
children in mind� In the exhibition, the work Refugee Blan-
ket: Welcoming (2020) (Flyktningeteppe: Velkomst) Haarr 
references the ongoing refugee crisis between the Middle 
East and Europe and the horrible conditions in the camps, 
specifically the fire that erupted in the Moria refugee camp 
in Greece in 2020� For Haarr the sculpture is not intended to 
be limited to the situation, rather she wants to emphasize 
empathy, explaining we are all humans, and we cannot look 
the other way�23 At the center of Refugee Blanket: Welcoming 
there is a down blanket which Haarr describes as a symbol 
for taking care of people, such as the gesture of putting a 
warm blanket around someone� The sculpture is two-sided 
and created with different layers and textile techniques� The 
blue side is a flat composition, with different materials such 
as wrapping paper, newspaper, fabric and plastic that she 
stitched to the blanket in blocks� It evokes the sense of read-
ing a newspaper, a representation that Haarr has purpose-
fully incorporated�24 The other side of the blanket is more 
textural, with overlapping green, plastic fringe covering the 
whole side� The green strands are significant because they 
exemplify the way Haarr references and includes traditional 
Norwegian weaving techniques in her implementation� In 
this work, it is the boat rug (båtrye) weave used by women 
to make blankets for fishermen as it made them warm and 
durable in harsh conditions� Haarr explains how the green 

23 Elisabeth Haarr� Interview by author� Personal interview� Telephone, February 13, 2022�
24 Steinar Sekkingstad, “The Textile,” in Elisabeth Haarr, (London: Sternberg Press, 2021), 

page 29�
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kunst fra å bli låst inn i forenklede politiske slagord�»22

Over tid har Haarr konstruert et unikt visuelt uttrykk med 
sine skulpturelle verker, hvor hun ofte tar i bruk fasongen på 
spesifikke former, som faner, pledd, tepper og kjoler� De typ-
iske konnotasjonene som tekstilene hennes bærer med seg, 
inkluderer flere lag med mening og referanser; de vekker 
tanker om hjemmet og det feminine, men også politiske og 
strukturelle systemer� Ett av disse symbolene er fanen som 
hun kontinuerlig har jobbet med� Haarr forteller at fanen 
både er dramatisk og følelsesladet; den er et symbol som 
viftes med i krig, men også et objekt som fungerer som en 
slags pynt� 

Flere ganger i karrieren har Haarr laget verker som har 
kommentert krig, her har hun ofte tematisert kvinner og 
barn� I verket Flyktningeteppe: Velkomst (2020) refererer 
Haarr til den nåværende flyktningkrisen mellom Midtøsten 
og Europa� Her tematiserer hun de fryktelige tilstandene 
i flyktningleirene og brannen som brøt ut i flyktningleiren 
Moria i Hellas i 2020� Haarr ønsker ikke å begrense skulp-
turen til en spesifikk situasjon, men understreker at hun 
vil fremme betydningen av empati og hvordan vi alle er 
mennesker, og derfor kan man heller ikke se en annen vei�23 
På midten av Flyktningeteppe: Velkomst er det et dunteppe� 
Haarr beskriver dette som et symbol om å ta hånd om 
mennesker, litt som handlingen når man legger et varmt 
teppe rundt en person� Skulpturen er tosidig og er laget med 
forskjellige lag og tekstilteknikker� Den blå siden består av 
forskjellige materialer som pakkepapir, avispapir, tekstiler 
og plast som har blitt sydd på teppet i blokker� Det skapes 
her referanser til å lese avisen, en assosiasjon som Haarr 
har lagt inn med hensikt�24 På den andre siden har teppet mer 
tekstur, her kan man se en overlappende grønn plastfrynse 
som dekker hele siden� De grønne strengene er viktige fordi 
de eksemplifiserer hvordan Haarr ofte refererer til tradis-
jonelle norske vevteknikker� I dette verket refereres det til 
båtryen, som ble brukt av kvinner til å lage tepper for fiskere, 

22 Steinar Sekkingstad, «The Textile» i Elisabeth Haarr, (London: Sternberg Press, 2021), 
side 36�

23 Elisabeth Haarr� Personlig intervju med forfatter, telefonsamtale, 13� februar, 2022�
24 Steinar Sekkingstad, «The Textile» i Elisabeth Haarr, (London: Sternberg Press, 2021), 

side 29�
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references grass and the idea of using the blanket to sit on, 
to share music and food with a foreign person she doesn’t 
know�25

“I’m interested in craft as an individual expression and 
resistance against capitalism and economic systems in the 

world� It is a personal way to fight against this�”26 
Karen Kviltu Lidal

Architecture, as a functional and conceptual structural 
system, organizes and divides society and can reflect a 
hierarchical order� Kviltu Lidal’s interest in the relationship 
between gender and architecture is inspired by the ideol-
ogies of modernist architectural drawings, specifically the 
organization and limitations of size, space and functionality 
and how architecture can be exclusionary� Kviltu Lidal  
weaves sculptures using her own body as a reference 
point to restructure architectural boundaries that typically 
prioritize male proportions and negate the female body� The 
flexibility of textiles serves as the medium to reclaim and 
define these new spaces�

These aspects become the building blocks for Kviltu 
Lidal’s new work Femme Maison (2022), a sculpture incor-
porating a handmade home textile — the carpet — and an 
architectural gesture� While the aesthetic characteristics 
of the woven carpet are recognizable, she has completely 
removed its function� Inspired by Louise Bourgeois’s 1946-
47 series with the same title, Kviltu Lidal reflects on how 
a home is a symbol for the mind; it’s a space for thoughts 
and ideas� This inner realm also relates to the unique con-
cept of ‘female architecture’ which Kviltu Lidal explains in 
relation to the knowledge of women in Norway making the 

25 Elisabeth Haarr� Interview by author� Personal interview� Telephone, February 13, 2022�
26 Karen Kviltu Lidal� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 8, 2022�
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dette holdt dem varme under krevende værforhold� Haarr 
forklarer at grønnfargen refererer til gress og dette vekker 
en tanke om at teppet kunne brukes som et sitteunderlag, 
for å lytte til musikk og dele mat med en person fra utlandet 
som hun ikke kjenner fra før�25

«Jeg er interessert i kunsthåndverk som et individuelt uttrykk 
og som motstand mot kapitalisme og økonomiske systemer i 

verden� Det er en personlig måte å kjempe mot dette�»26  
Karen Kviltu Lidal

Arkitektur er et funksjonelt og konseptuelt system, som 
organiserer og deler samfunnet inn på en måte som gjens-
peiler en overordnet hierarkisk orden� Kviltu Lidals interesse 
for forholdet mellom kjønn og arkitektur er inspirert av 
hvordan den modernistiske ideologien, med tilhørende 
arkitekturtegninger, organiserer og begrenser størrelse, 
plass og funksjonalitet� Arkitektur kan invitere noen inn, 
men samtidig holde andre ute� Kviltu Lidal vever skulpturer 
hvor hun bruker egen kropp som et referansepunkt eller en 
målestokk for å restrukturere de arkitektoniske begrensnin-
gene som prioriterer de mannlige proporsjoner og samtidig 
fornekter den kvinnelige kroppen� Tekstilens fleksibilitet 
gjør materiale og praksisen til et medium for å gjenvinne og 
definere nye rom�

Disse tankene har blitt grunnsteinene for Kviltu Lidals 
nye verk Femme Maison (2022), en skulptur som både er et 
håndlaget tekstil man assosierer med hjemmet – teppet – 
men som også er et arkitektonisk objekt� Her kan man gjen-
kjenne det vevde teppes estetiske karakteristikker, samtidig 
som hun har fjernet gjenstandens opprinnelige funksjon� 
Inspirert av Louise Bourgeois’ serie med samme navn fra 

25 Elisabeth Haarr� Personlig intervju� Telefonsamtale, 13� februar, 2022�
26 Karen Kviltu Lidal� Personlig intervju med forfatter� Zoom� 8� mars, 2022�
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traditional ‘åkle’. This knowledge is extremely technical 
and complicated but has never been valued as a skill used 
outside of the domestic sphere� From within the home, the 
constructions made by women have relied on shared knowl-
edge activated and transported through time� This female 
architecture transcends the physical limitations and mod-
ernist definition of architecture and celebrates the merging 
of creative and aesthetic mindsets�

While Kviltu Lidal references her own body in the 
sculpture, Femme Maison raises important questions about 
equality and how our societies evaluate and determine 
norms that support even the spaces we inhabit, whether it is 
within the home or in the public sphere� Through referencing 
her body and incorporating the woven carpet, Kviltu Lidal 
reclaims these spaces and brings attention to the intrinsic 
knowledge of women and craft traditions — knowledge of 
the female mind�  
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1946–47 reflekterer Kviltu Lidal omkring hvordan hjemmet 
også er et symbol på sinnet: her som et rom for tanker og 
ideer� Denne indre verdenen relaterer også til konseptet 
«kvinnelig arkitektur», Kviltu Lidal forklarer dette i relasjon 
til den kunnskapen kvinner har som lager tradisjonelle åklær� 
Dette er en kunnskap som er ekstremt teknisk og komplisert, 
men som aldri har blitt verdsatt som en ferdighet utenfor 
hjemmets sfære� Hjemmets struktur har vært avhengig 
av delt kunnskap mellom kvinner, som gjennom tiden 
kontinuerlig ble aktivert og transportert� Den kvinnelige 
arkitekturen virker derfor forbi de fysiske begrensningene 
til den modernistiske definisjonen av arkitektur og feirer 
foreningen av kreative og estetiske tankesett�

Mens Kviltu Lidal referer til sin egen kropp i skulpturen 
Femme Maison, stiller verket også viktige spørsmål om 
likestilling og hvordan samfunnet etablerer og oppret-
tholder normer som støtter opp under de rommene vi 
befinner oss� Om det så handler om hjemmets rom eller den 
offentlige sfæren� Ved å henvise til egen kropp og det vevde 
teppet tar Kviltu Lidal tilbake disse rommene og retter 
oppmerksomheten mot kvinners kunnskap, kunsthåndverks-
praksiser og kunsthåndverkstradisjoner – kunnskapen om 
det kvinnelige sinnet�  
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The artistic practices of Ahmed Umar and matt lambert chal-
lenge boundaries and reflect on government and religious 
power structures and how they indirectly control bodies; the 
singular body of the individual as well as the plural bodies 
of a community� There is also a physical gesture both artists 
express through their works in this exhibition; lambert incor-
porates blood into their jewelry and Umar references fingers 
as a method to count prayers� Their practices call attention 
to stereotypes relating to culture or extending from their 
personal experiences as queer individuals and in many ways, 
they are advocates within the art and craft communities�

Who decides what is to follow 
and not to follow in terms of tradition?27  

Ahmed Umar

Ahmed Umar is recognized “as a political voice in the Nor-
wegian art scene”28 and his artistic practice incorporates 
various processes including ceramics, jewelry, photography 
and performance� His current project presented in the exhi-
bition is an ongoing series titled Golden Phalanges (2020) 
and explores themes raising several questions about reli-
gious and economic control� Golden Phalanges references 
Umar’s Islamic religious education in his youth when he was 
told one should count prayers with one’s fingertips because 
the prayer beads used by his family’s Sufi religion were 
considered sacrilegious� A tradition in Sufism is the use of 
amulets or objects for self-protection, one example of this 
are prayer beads� From this ancestral tradition, Umar is cre-
ating unique prayer beads and over time, Golden Phalanges 
will include up to 1,000 beads� 
The work carries an additional symbolic layer as Umar is 
creating the prayer beads from wooden African sculptures 

27 Ahmed Umar� Interview by author� Personal interview� Zoom, December 14, 2021�
28 Njål Engesaeth, director� Kunstnerliv – 3. Ahmed Umar og Lotte Konow Lund. NRK, 2021, 

40 min� https://tv�nrk�no/serie/kunstnerliv/sesong/1/episode/3/avspiller
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Kunstnerskapene til Ahmed Umar og matt lambert utfordrer 
grenser og reflekterer over statens og religionens maktstruk-
turer� Hvordan disse indirekte kontrollerer kropper: både indivi-
dets kropp og samfunnets mange kropper� I denne utstillingen 
bruker eller henviser begge kunstnere til kropp; lambert bruker 
blod i smykkene sine, mens Umar refererer til fingre som en 
måte å telle bønner� Kunstpraksisene deres belyser stereo-
typier relatert til kultur, samtidig som de begge utforsker egne 
opplevelser som skeive individer� De er derfor på mange måter 
beslutningspåvirkere innenfor kunsthåndverksfeltet�

Hvem bestemmer hva man skal følge  
og ikke følge med hensyn til tradisjon?27  

Ahmed Umar

Ahmed Umar er anerkjent «som en politisk stemme på det 
norske kunstfeltet»28, hans kunstneriske praksis inkluderer 
keramikk, smykker, fotografi, og performance� Verket som 
blir vist i denne utstillingen, er del av en pågående serie 
med tittelen Golden Phalanges (2020) og utforsker emner og 
spørsmål omkring religiøs og økonomisk kontroll� Golden 
Phalanges henviser til Umars barndom og hans islamske-re-
ligiøse oppdragelse� Han ble fortalt at man måtte telle 
bønner med fingertuppene, fordi bønnekransene som ble 
brukt i hans families sufistiske tro, var ansett som vanhellige� 
En av sufismens tradisjoner er å bruke amuletter eller objek-
ter for selvbeskyttelse, et eksempel på dette er bønnekran-
sen� På bakgrunn av denne nedarvede tradisjonen lager 
Umar egne unike bønnekranser, over tid vil Golden Phalanges 
inkludere inntil 1000 perler� 

Verket bærer med seg et ekstra symbolsk lag, da Umar 
bruker afrikanske treskulpturer til å lage bønnekransene� I 
tillegg til disse treskulpturene, som han har kjøpt brukt, benytter 

27 Ahmed Umar� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 14� desember, 2021�
28 Njål Engesaeth, regi� Kunstnerliv – 3. Ahmed Umar og Lotte Konow Lund. NRK, 2021, 40 

min� https://tv�nrk�no/serie/kunstnerliv/sesong/1/episode/3/avspiller
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he purchases secondhand as well as bones and recycled 
materials; bones were chosen in reference to the bones in 
the finger� Expanding on his question of who decides tradi-
tions, Umar is simultaneously commenting on Western soci-
ety’s desire for the exotic, describing how the “sculptures 
create stereotypes of African people� It is the West’s vision 
of Africa�”29 Umar further explains how the materials have 
a history of abuse, coming to Norway through missionaries, 
fashion and tourism which leads to an economic control 
of creativity as the sculptures are made for the buyers to 
purchase rather than made from an artist’s creativity�30 
These observations also point to a much larger discussion 
of craft’s authenticity when it is connected to the “complex 
legacies of cultural imperialism, appropriation and fetishi-
zation of Indigenous cultural work as rare�”31 Umar reclaims 
this space of authenticity with the work Golden Phalanges. It 
is an expression of Umar’s own desire to reauthenticate the 
objects as they don’t tell a representative story of Africa�32 

“Craft is a way of looking at anything in the world�”33 

matt lambert

matt lambert formulates their practice around jewelry, 
performance and the body and often collaborates with 
other artists to “reconfigure the current cultural systems of 
queerness and body politics while challenging the bound-
aries of craft�”34 Speaking through craft, lambert describes 
how jewelry is political through the body, or bodies, and the 
implications of wearability� They describe how the body is 

29 Ibid�
30 Ahmed Umar� Interview by author� Personal interview� Zoom, December 14, 2021�
31 Anthea Black and Nicole Burisch, Introduction to The New Politics of the Handmade: 

Craft, Art and Design. (London: Bloomsbury, 2020), page 6� 
32 Ahmed Umar� Interview by author� Personal interview� Zoom, December 14, 2021�
33 Sharon Berman, “The Theory of Jewelry: Why Do We Love to Wear It” Jewelry Journey 

Podcast, Episode 143 (accessed April 3, 2022)�
34 matt lambert, “Statement,” http://www�mattlambertstudio�com/statement�html, 

(accessed April 3, 2022)�
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han seg også av bein og andre gjenbrukte materialer; bein 
valgte han for å henvise til knoklene vi har i fingrene� Umar 
kommenterer her på det vestlige samfunnets begjær etter det 
eksotiske og hvordan disse «skulpturer skaper stereotyper om 
afrikanske mennesker� Det er Vestens syn på Afrika�»29 Umar 
forklarer at materialene bærer med seg en historie om misbruk, 
fordi de har kommet til Norge gjennom misjonærer, som resultat 
av trender og turisme� Skulpturene har dermed blir laget for at 
de skal bli kjøpt, og ikke på bakgrunn av en kunstners kreativi-
tet�30 Treskulpturene er derfor resultat av en økonomisk kontroll 
over kreativiteten� Dermed blir verket en forlengelse av Umars 
spørsmål om hvem som bestemmer tradisjoner� Disse obser-
vasjonene peker på en mye større diskusjon om autentisiteten 
innenfor kunsthåndverket, spesielt når verket kobles til den 
«kompliserte arven til kulturell imperialisme, appropriasjon og 
fetisjisme av urfolks kulturelle produkter�»31 Med verket Golden 
Phalanges tar Umar tilbake dette autentiske rommet og det blir 
et uttrykk for Umars eget ønske om å re-autentisere objektene, 
da de ikke forteller en representativ historie om Afrika�32 

«Kunsthåndverk er en måte å se på hva som helst i verden�»33

matt lambert

I sin kunstpraksis arbeider matt lambert med smykker, per-
formance og kropp, ofte i samarbeid med andre kunstnere� 
Lambert jobber for å «rekonfigurere de nåværende kulturelle 
systemene omkring skeivhet og kroppspolitikk, og samtidig 
utfordre kunsthåndverkets grenser�»34 Ved å uttrykke seg 
gjennom kunsthåndverk, viser lambert hvordan smykker er 

29 Ibid�
30 Ahmed Umar� Personlig intervju med forfatter� Zoom� 14� desember, 2021�
31 Anthea Black og Nicole Burisch, Introduksjon i The New Politics of the Handmade: Craft, 

Art and Design. (London: Bloomsbury, 2020), side 6� 
32 Ahmed Umar� Personlig intervju med forfatter� Zoom� 14� desember, 2021�
33 Sharon Berman, «The Theory of Jewelry: Why Do We Love to Wear It» Jewelry Journey 

Podcast, episode 143 (hentet 3� april, 2022)�
34 matt lambert, «Statement» http://www�mattlambertstudio�com/statement�html, (hentet 3� 

april, 2022)�
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connected to descriptions of race, sex, religion, appearance 
and how the agency of the body signifies borders, and it is 
these limitations that lambert seeks to expand� 

The work What’s My Status? (2021) represents commen-
tary on government power structures and emphasizes that 
we are not necessarily in control of our own bodies� What’s 
My Status? consists of circular ID tags upon which their 
thumb print and signature — a star — are imprinted with 
their blood, creating a duality between vulnerability and 
violence� Their identity of being trans and non-binary is in a 
constant state of flux and the work represents a moment in 
their life when they were required to travel to an embassy 
just to leave a thumbprint and signature — biometric 
evidence of who they are — which was a process that ulti-
mately took five minutes but required lengthy travel� The ref-
erence to ‘status’ not only implies lambert’s physical health, 
but also alludes to a hierarchical system and the work was 
made in response to this institutional process of control and 
raises many questions around how much freedom we actu-
ally have as individuals� lambert describes themself as an 
advocate utilizing craft because it provides a way to look at 
the systems of society, who we learn from and how we learn, 
further emphasizing their position by stating how, “self-au-
tonomy shouldn’t have to be an act of activism�”35 

One typically assumes that jewelry is meant to be an 
everyday accessory, but lambert challenges these percep-
tions as their work is typically not wearable or functional, 
rather their pieces can be described as symbolic gestures� 
An integral part of lambert’s practice is offering their works 
to others� With the connotations that blood carries coupled 
with the idea that the necklace holds DNA of the artist, 
What’s My Status? becomes a choice between care or repul-
sion� It is a provocative gesture to ask someone to care for 
the necklace, yet it creates a space where lambert can share 
who they are while transforming the singular narrative to 
include the narratives of others� 

35 matt lambert� Interview by author� Personal interview� April 6, 2022�
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politiske, spesielt i møte med kropp, eller kropper� I tillegg til 
hvordan smykkers iboende implikasjon om at de kan bæres, 
også gjør dem politiske� lambert beskriver hvordan kroppen 
er koblet til narrativ omkring etnisitet, kjønn, religion og 
utseende� Dette er narrativ som avgrenser kroppens han-
dlingsmuligheter og det er disse begrensningene lambert 
som ønsker å utfordre og utvide� 

Verket What’s My Status? (2021) er en kommentar til statlige 
maktstrukturer og belyser hvordan vi nødvendigvis ikke har 
kontroll over våre egne kropper� What’s My Status? består av 
runde ID-merker hvor lamberts tommelavtrykk og signatur – en 
stjerne – har blitt trykket med blod� Verket skaper dermed en 
dualitet mellom sårbarhet og vold� Deres identitet som trans-
person og ikke-binær er en tilstand i kontinuerlig forandring� 
Verket refererer til en gang lambert måtte til en ambassade for 
å legge igjen et tommelavtrykk og en signatur – altså biometrisk 
bevis på hvem de er – en prosess som tok fem minutter, men 
som hadde krevd en lang reise� Ordet «status» henviser ikke kun 
til lamberts fysiske kropp, men refererer også til et hierarkisk 
system� Verket ble laget som respons på institusjoners ulike 
prosesser for å opprettholde kontroll og stiller derfor spørsmål 
om hvor mye frihet vi egentlig har som individer� lambert 
beskriver seg selv som en forkjemper som uttrykker seg gjen-
nom kunsthåndverket� Lambert benytter seg av kunsthåndverket 
fordi man her kan skaper en alternativ måte å se systemer i 
samfunnet, som hvem vi lærer av og hvordan vi lærer� lambert 
understreker dette med uttalelsen «det burde ikke være slik at 
autonomi og bestemmelsesrett må være aktivisme�»35 

Det antas at smykker er et tilbehør man bruker i hverdagen, 
men lambert utfordrer disse synspunktene ettersom verkene 
deres ofte ikke kan bæres eller tas i bruk, men heller virker 
som symbolske gester� En viktig del av lamberts praksis er 
også å tilby verkene sine til andre� Smykket består av kunst-
nerens blod og derfor også konnotasjoner som relaterer til 
blod, samt ideen om at halskjedet bærer med seg kunstnerens 
DNA� What’s My Status? kan derfor skape både omsorg og 
avsky� Det er en provokativ gest å be noen ta vare på halskje-
det, men det skaper også et rom hvor lambert kan dele hvem 
de er, samtidig som de forandrer på det singulære narrative 
for å inkludere andre i fortellingene� 

35 matt lambert� Personlig intervju med forfatter� 6� april, 2022�
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Erika Stöckel 
Lasting Scars Are Created by Violent Force (2020–2022)
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Lasting Scars Are Created by Violent Force (2020–2022)
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The immaterial effects of colonialism on marginalized groups 
emerge as a shared subtitle within the artistic practices of 
both Erika Stöckel and Matt J Smith� Stöckel has been devel-
oping her practice around personal narratives related to her 
Sami heritage while Smith explores ethnographic museum 
collections, uncovering the ways in which some narratives, 
such as queer and Indigenous cultures, have been erased 
from the Western, heteronormative narrative� 

“I’m interested in the immaterial result,  
such as shame that many Sami have been affected by,  

and how it manifests in the body�”36 
Erika Stöckel

Erika Stöckel expresses ancestral and colonial narratives 
about her Sami background using clay and photography� 
Throughout her sculptural language, references to the 
body are often evident; bodies that appear out of shape and 
chubby in opposition to the idea of a slender body, or they 
slouch as if tired from holding extra weight and show signs 
of pain� The collection of ceramic sculptures titled, Lasting 
Scars Are Created by Violent Force (2020–2022) consists of 
bodies that are in various stages of examination; an unknown 
force seems to violate the forms, poking and measuring 
them with medical tools� The body becomes a mediator for 
Stöckel; she describes how she sees herself in the objects 
she makes, however the works are not a self-portrait, rather 
the reference to the body makes them familiar to her and 
also for audiences viewing her works� Furthermore, when 
a layer of physical pain is alluded to in the sculptures, it 
triggers a sense of empathy� This activation of feeling is 
characteristic to Stöckel’s artistry and it creates the space 
through which the immaterial takes form� Lasting Scars 
Are Created by Violent Force links to historical events and 

36 Erika Stöckel� Interview by author� Personal interview� Zoom, February 24, 2022�
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Kolonialismens immaterielle påvirkning på marginaliserte 
grupper virker som en undertekst i kunstnerskapene til både 
Erika Stöckel og Matt J Smith� Stöckel tar utgangspunkt i per-
sonlige fortellinger knyttet til hennes samiske arv, mens Smith 
utforsker museers etnografiske samlinger for å avdekke hvor-
dan fortellinger, spesielt tilknyttet skeive og innfødte kulturer, 
har blitt slettet fra den vestlige, heteronormative fortellingen� 

«Jeg er interessert i de immaterielle resultatene, som 
skammen mange samer har blitt preget av og hvordan denne 

manifesterer seg i kroppen�»36 
Erika Stöckel

Erika Stöckel bruker leire og fotografi for å utforske 
nedarvede koloniale fortellinger om sin samiske bakgrunn� 
Hennes skulpturelle språk refererer ofte til kroppen, hvor 
skulpturene hennes virker som lubne kropper ute av form, her 
som kontrast til den normative forestillingen om den slanke 
kroppen� Skulpturene krøker seg og viser tegn på smerte, 
som om de er slitne av å bære en ekstra vekt� De keramiske 
skulpturene Lasting Scars Are Created by Violent Force 
(2020–2022) viser kropper som blir undersøkt; i forskjellige 
stadier av undersøkelse ser man for seg en ukjent kraft som 
plager formene ved bruk av medisinske verktøy som måler 
og stikker i dem� Stöckel bruker kroppen som en formidler; 
hun beskriver hvordan hun ser seg selv i gjenstandene hun 
lager� Likevel er ikke verkene selvportretter, det er heller slik 
at referanser til kropp gjør dem til noe kjent for henne, men 
også for publikummet som ser verkene hennes� Hentydnin-
gen til at skulpturene føler fysisk smerte utløser empati, 
en viktig følelse i Stöckels kunstnerskap, for det er nettopp 
her det skapes et rom hvor det immaterielle får ta form� 
Lasting Scars Are Created by Violent Force tar utgangspunkt 
i arkivdokumentasjon og historiske hendelser der samfunn 

36 Erika Stöckel� Personlig intervju med forfatter, Zoom�  24� februar, 2022�
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archival documentation about communities that have been 
considered inferior, it is a history that Sami people have been 
subjugated to and the works make visible a disturbing and 
dehumanizing process� In this context, Stöckel emphasizes 
another important effect of colonialization that is not readily 
visible, the idea of how shame has been used as a tool for 
cultural genocide37 which has further contributed to a loss of 
tradition, language and knowledge within Sami culture�

This narrative is also a reference to the power of the 
viewer and how it has been used to manipulate, control 
and influence norms� In Scandinavia the Sami history has 
been largely defined and controlled by people outside of the 
Sami culture, further influencing the way institutions such 
as museums and schools have misunderstood and falsely 
portrayed the Sami people within society�38 In recent years, 
there has been an increase in awareness and support for 
Sami art and culture from Western institutions, both interna-
tionally and within Scandinavia, which has led to an intrigu-
ing conflict of identity for Sami artists� As Stöckel describes, 
she has been in situations where it is assumed that she can 
speak for Sapmi, something which she can’t do� There is also 
a tendency to discuss Sami artists in a narrow and reductive 
way that has been applied to female artists, in other words, 
that Sami art is only political or about activism� When she 
considers her upbringing and sees herself through Sami 
eyes, Stöckel considers herself as another way to be Sami 
and emphasizes a need to embrace all the disparate ways�39 

“How can we start to listen more  
closely to the gaps and quietness?”40 

Matt J Smith

37 Erika Stöckel and Matt J Smith� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 15, 
2022�

38 Emil Åkerö, “Synliggöra Sápmi,” Konstnären, 2022, page 23� 
39 Erika Stöckel and Matt J Smith� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 15, 

2022�
40 Ibid�
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har blitt undertrykt og ansett som mindreverdig� Det samiske 
folket er del av denne historien og verkene synliggjør denne 
urovekkende og umenneskeliggjørende prosessen� Stöckel 
understreker med en viktig del av koloniseringen som ikke 
umiddelbart er synlig, nemlig måten skam er blitt brukt som 
et verktøy for kulturelt folkemord37, noe som videre har bidratt 
til et tap av tradisjoner, språk og kunnskap innenfor den 
samiske kulturen�

Denne fortellingen viser også til tilskuerens makt, og 
hvordan denne makten har blitt brukt for å manipulere, kon-
trollere og påvirke normer� I Skandinavia har samisk historie 
blitt definert og kontrollert, hovedsakelig av personer som 
har befunnet seg utenfor samisk kultur, noe som har gjort 
at offentlige institusjoner som museer og skoler har skapt 
og presentert feilaktige bilder av samisk kultur og menne-
sker�38 De siste årene har flere vestlige institusjoner, både i 
Skandinavia og internasjonalt, vist en økende bevissthet og 
støtte for samisk kunst og kultur, som også har ført til en egen 
identitetskonflikt for samiske kunstnere� Stöckel beskriver at 
hun har vært i situasjoner hvor det har blitt antatt at hun kan 
snakke på vegne av hele Sápmi, noe hun ikke kan� Det er også 
en tendens til å diskutere samiske kunstnere på en snever og 
reduksjonistisk måte, spesielt at samisk kunst kun er politisk 
eller handler om aktivisme, en argumentasjon som også har 
blitt brukt for å beskrive kvinnelige kunstnerskap� Når Stöckel 
tenker over sin egen oppvekst og ser seg selv gjennom 
samiske øyne, forstår hun seg selv som en annen måte å være 
samisk og understreker at det er et stort behov for å favne alle 
disse forskjellige måtene�39 

«Hvordan kan vi begynne å høre nøyere  
etter i mellomrommene og i stillheten?»40 

Matt J Smith

37 Erika Stöckel og Matt J Smith� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 15� mars, 2022�
38 Emil Åkerö, «Synliggöra Sápmi», Konstnären, 2022, side 23� 
39 Erika Stöckel og Matt J Smith� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 15� mars, 2022�
40 Ibid�
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Matt J Smith’s practice deals with museums and exploring 
how museum collections that were amassed during colonial 
times contributed to the absence and loss of immaterial 
narratives� Despite the fact that collections include material 
objects which help to identify time, place or culture, things 
like feelings, beliefs, relationships as well as documentation 
of diversity, gender and sexuality have been normalized into 
a Western discourse� In his research, Smith explains how 
the positive histories of other cultures have not been saved 
or recorded in the same way as they have been for Western 
histories, which is clear evidence of how museums affect the 
understanding of marginalized groups� By applying a queer 
reading of museums, Smith has found how these institutions 
have enforced heteronormative perspectives that have 
contributed to an erasure of all other differences�41 It is this 
notion of loss he is interested in, and by looking and listening 
closer, he seeks to find the narratives lost in the gaps of time�

Smith has worked extensively with clay as a material, 
creating sculptures that depict representations of figures, 
and often positions them within museums and their col-
lections, emphasizing how individuals can be read in the 
context of different identity groups� Through a process of 
removing the main subject, he looks for signs of queerness 
and brings forth a closer looking at the marginal narrative� 

Textiles are also a medium Smith utilizes to activate 
notions of erasure and loss of identity� The works in the 
exhibition include La Pêche, (2021) and After Romney (2021), 
which are part of an ongoing series of commissioned 
textiles based on DIY cross-stitching kits that one could 
make at home� The scenes depicted are copies of original 
paintings� In these textiles, Smith removes the physical 
characteristics of the figures in the cross stitch, their facial 
features and skin color become voids of colorful patterns 
and only the definitions of their clothes and accessories — 
the material — remain� As a viewer, we are challenged into 
a thought-provoking cognitive exercise that raises questions 
around ingrained assumptions and interpretations� How do 
we envision the appearance of the missing faces? Do we 
automatically assume the faces should look similar to our 
own or can we envision them through the lens of diversity? 

41 Ibid�
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Matt J Smiths praksis undersøker museer og hvordan 
museumssamlinger anskaffet gjennom kolonitiden, bidro 
til et stort tap av immaterielle fortellinger� På tross av at 
samlingene består av fysiske gjenstander som bidrar til å 
identifisere tid, sted eller kultur, så har man ikke dokumen-
tert ikke-vestlige kulturers følelsesmangfold, tro eller ulike 
mellommenneskelige forhold, for ikke å snakke om doku-
mentasjon av mangfold, kjønn og seksualitet� I Smiths forsk-
ning forklarer han hvordan andre kulturers positive historier 
ikke har blitt bevart eller registrert på samme måte som man 
har gjort innenfor vestlig historie� Gjennom skeive lesninger 
av museer viser Smith hvordan disse institusjonene har 
opprettholdt heteronormative perspektiver som har bidratt til 
en utvisking av forskjeller og mangfold�41 Smith er interessert 
i ideen om tap, og ved å undersøke dette nærmere ønsker 
han å grave frem fortellinger som er gått tapt i tidens hulrom�

Smith har jobbet mye med leire som materiale, blant 
annet har han skapt flere skulpturer som han har plassert 
i museer og i museumssamlinger� Med denne handlingen 
understreker han hvordan individer ofte plasseres i relasjon 
til ulike identitetsgrupper� Dermed fjerner han hoved-sub-
jektet for å lete etter tegn på skeivhet og dermed trekke frem 
fortellinger fra marginene� 

Smith benytter seg også av tekstil for å belyse tanker rundt 
sletting og tap av identitet� Verkene i denne utstillingen La 
Pêche (2021) og After Romney (2021), er del av en pågående 
serie, bestående av bestillingstekstiler basert på ferdige 
gjør-det-selv korsstingsett, som man kan lage hjemme� 
Scenene som vises i tekstilen, er kopier av originale maler-
ier� I Smiths tekstiler fjernes de fysiske karaktertrekkene til 
figurene, slik at ansiktstrekk og hudfarge blir til tomrom� Det 
som gjenstår, er fargerike mønstre, klær og tilbehør� Det vil 
si – det materielle� Som seere utfordres vi til å gjøre tanke-
vekkende øvelse ved å stille spørsmål omkring innebygde 
antakelser og fortolkninger� Hvordan ser vi for oss ansiktene 
som mangler? Tar vi utgangspunkt i at ansiktene ligner 
våre egne, eller kan vi se for oss figurene gjennom mang-
folds-linsen? Antar vi hva som er deres stilling i samfunnet 
på bakgrunn av klærne deres? Ved å viske ut identiteten til 
motivets subjekt, kopierer Smith metodene som brukes i 

41 Ibid�
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Do we assume their position in society based on their clothes? 
Through the gesture of erasing the identity of the main subject, 
Smith is mimicking the same methods applied within ethno-
graphic museums, and points to ways in which stereotypes and 
how we ‘read’ others is indirectly defined by the norms of the 
status quo� 
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etnografiske museer og peker på hvordan stereotypier og 
måtene vi «leser» andre på indirekte blir definert av sam-
tidens normer� 
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Tiffany Junta (2022)
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Hannah Ryggen Army 
Privileged Pussy (2021)







Boom! Glass Group and Hannah Ryggen Army works with 
feminist issues through collective platforms and with 
rebellious attitudes� Within each group, the members 
maintain their own practices, but through various insights 
and experiences they all recognize the extensive value in 
working together, not just on an individual basis but also 
within society� 

“We see a need for new forums in which women  
can show their work, collaborate and discuss!”42 

Boom!

Boom! is a platform for supporting women and for cooper-
ating within the glass art scene� Members include Ammy 
Olofsson, Erika Kristofersson Bredberg, Matilda Kästel, 
Nina Westman and Sara Lundkvist� Their collaborative 
approach is based on observations within the glass industry 
that has been defined by masculine norms� They view the 
glass industry as “a microsociety in a larger society” which 
is a reflection on how women are treated in every other part 
of society�43 The members all work with glass in different 
ways, and through the collective platform, they learn from 
each other’s unique knowledge� In relation to sharing 
knowledge within their group, they also try to spread their 
skills to other communities� They recognize how the glass 
field poses a question of class, and economic standing and 
who has access to it� They are motivated to make glass more 
accessible especially for youth in communities that would 
otherwise not get the chance to experience the medium of 
glass blowing� For Boom! cooperation is important, “it is 
how society should work, it is a way of being, it’s not about 

42 Boom!, “What Is Boom!?,” https://www�boomglass�com/whatisboom, (accessed March 
21, 2022)�

43 Boom! Glass Group� Interview by author� Personal interview� Zoom, December 16, 2021�
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Boom! Glass Group og Hannah Ryggen Army arbeider med 
feministiske diskurser, både ved bruk av kollektive plattformer, 
men også med en grunnidé om opprørets kraft� Innenfor begge 
grupper har medlemmene sine egne kunstpraksiser, men 
begge gruppene er opptatt av samarbeid, ikke bare mellom 
individene i gruppen, men også generelt i samfunnet�  

«Vi ser et behov for nye fora der kvinner  
kan vise sine verker, samarbeide og diskutere!»42 

Boom!

Boom! er en plattform som støtter kvinner og deres samarbeid 
innenfor glasskunstmiljøet� Medlemmene inkluderer Ammy 
Olofsson, Erika Kristofersson Bredberg, Matilda Kästel, Nina 
Westman og Sara Lundkvist� Samarbeidet kommer som et 
svar på hvordan glassindustrien defineres av maskuline 
normer� Boom! ser på glassindustrien som et «et mikrosam-
funn inne i et større samfunn», noe som gjenspeiler hvordan 
kvinner behandles i alle deler av samfunnet�43 Gruppens med-
lemmer jobber med glass på ulike måter, og gjennom denne 
felles plattformen lærer de fra hverandres unike kunnskap� I 
tillegg til kunnskapsdeling innenfor gruppen, forsøker de også 
å dele ferdighetene sine med andre miljøer� De anerkjenner 
hvordan glassmiljøet reiser spørsmål om klasse, økonomisk 
stilling og hvem som har tilgang til glass og glasskunst� Grup-
pen arbeider derfor for å gjøre glass til noe mer tilgjengelig, 
spesielt for unge som ellers ikke ville fått sjansen til å oppleve 
glassblåsing� For Boom! er samarbeid viktig, for «dette er hvor-
dan samfunnet burde fungere, det er en måte å være på, det 
handler ikke om å konkurrere, men mer om å jobbe sammen�»44

Til utstillingen har Boom! laget et nytt verk av glass kalt 

42 Boom!, «What Is Boom!?», https://www�boomglass�com/whatisboom, (hentet 21� mars, 
2022)�

43 Boom! Glass Group� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 16� desember, 2021�
44 Boom! Glass Group og Hannah Ryggen Army� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 4� 

april, 2022�
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competing and more about working together�”44

For the exhibition Boom! has created a new work made 
of glass titled Tiffany Junta (2022) which they describe as 
something like a quilt� ‘Tiffany’ references the process of 
uniting smaller pieces of glass together and is a technique 
made popular by Louis Comfort Tiffany, and ‘junta’ — usually 
known to designate a political group taking power by force 
— references the Swedish word ‘syjunta’ which is a sewing 
circle; it is a space known as a historical, social and safe 
space for women to get together� Boom! identifies with this 
symbolic space as their collective practice is focused on 
creating spaces for female practitioners to be confident and 
to not be threatened by the male-dominated glass scene�

“Together we are stronger�”45’ 
Hannah Ryggen Army

Hannah Ryggen Army is a political and artistic platform 
currently powered by Julie Ebbing and Grete Johanne Nese-
blod� The reference to Hannah Ryggen is an important part 
of their agenda to support female artists and their collective 
mission is to emphasize the idea that they are stronger 
together� Ebbing began the collective in 2013 as a response 
to supporting feminist art, which was feared at the time� 
History plays a significant role for the collective especially 
in evaluating the current status of women in the arts and 
in relation to how women have been written out of the art 
historical canon�

Hannah Ryggen Army is fueled by feminism, motherhood 
and care, and in relation to these topics, they protest against 
society’s perception of how to be women and mothers, they 
challenge the patriarchy and they criticize the political� Their 

44 Boom! Glass Group and Hannah Ryggen Army� Interview by author� Personal interview� 
Zoom, April 4, 2022�

45 Hannah Ryggen Army� Interview by author� Personal interview� Telephone, March 27, 2022�
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Tiffany Junta (2022), som de beskriver som et slags lappe-
teppe� «Tiffany» henviser til prosessen der man fester 
mindre biter glass sammen, en teknikk som ble gjort pop-
ulær av Louis Comfort Tiffany� «Junta» beskriver vanligvis en 
politisk gruppe som tar kontroll ved bruk av makt, samtidig 
som det også refererer til det svenske ordet «syjunta», som 
betyr syklubb: et rom tradisjonelt forstått som et sosialt og 
trygt samlingsrom for kvinner� Boom! identifiserer seg med 
dette symbolske rommet, da deres kollektive praksis ønsker 
å lage et rom for kvinnelige kunstnere for å fremme selv-
sikkerhet i møte med et mannsdominert glassmiljø�

«Sammen er vi sterkere�»45  
Hannah Ryggen Army

Hannah Ryggen Army er en politisk og kunstnerisk plattform 
som for tiden drives av Julie Ebbing og Grete Johanne 
Neseblod� Referansen til Hannah Ryggen er en viktig del av 
deres agenda, som handler om å støtte kvinnelige kunstnere, 
samtidig som deres kollektive misjon tar utgangspunkt i at 
de er sterkere sammen� Som et opprop for å støtte feminis-
tisk kunst tok Ebbing initiativ til kollektivet i 2013, ettersom 
feministisk kunst på den tiden ble fryktet og unngått� Histo-
rie er også viktig for kollektivet og de undersøker kvinners 
status i kunstverdenen, spesielt i relasjon til hvordan kvin-
ner har blitt skrevet ut av den kunsthistoriske kanon�

Hannah Ryggen Armys drivkraft er feminisme, moderskap 
og omsorg, i relasjon til disse emnene protesterer de mot 
samfunnets syn på hvordan man skal være kvinner og mødre, 
for her å utfordre patriarkatet og kritisere det politiske� De 
individuelle praksisene deres forenes i verket Privileged Pussy 
(2021), her gjennom ulike lag av tekstiler og bildetrykk� Verket 
refererer til protestens estetikk og viser modige farger og 

45 Hannah Ryggen Army� Personlig intervju med forfatter, telefonsamtale� 27� mars, 2022�
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individual practices merge into layers of textiles and graphic 
prints in the work Privileged Pussy (2021) and it is a direct 
reference to the aesthetics of protest� In the work, bold 
colors, feminine silhouettes and images of strong women 
from art history emerge in the foreground overpowering the 
images of men� As the work’s title implies, one subtle ele-
ment of the piece is a hot pink, embroidered reference to the 
mons pubis� The relationship between the feminine and vio-
lent scenes in Privileged Pussy is commentary on negative 
ways society treats women and Hannah Ryggen Army aims 
to promote notions of care and caring for one another while 
simultaneously empowering the role of women artists�
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feminine silhuetter� I tillegg viser verket bilder av sterke kvin-
ner fra kunsthistorien, som overmanner bildene av menn som 
forsvinner i bakgrunnen� Som tittelen på verket antyder, kan 
man se en subtilt brodert varmrosa referanse til mons pubis. 
Forholdet mellom feminine og voldelige scener i Privileged 
Pussy kommenterer på de negative måtene samfunnet behan-
dler kvinner� Hannah Ryggen Army arbeider for å fremme 
tanker om omsorg, samt omtanke for hverandre, mens de 
samtidig styrker rollen til kvinnelige kunstnere�
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Anthea Black

Kin Aesthetics and Learning to  
unravel-feel-make-live-die Together

Craft is a duet between maker and material� This spirit of 
active communication is not based in language, but instead 
in physical touch and kinaesthetic intelligence� For makers, 
the duet involves all the senses — all bodies are porous to 
sensory information� For the organic non-human materials 
that we interact with, they live and die by their own complex 
drives� The non-living ones still act on and impact us, just as 
we do them� Heat radiates in waves across a hotshop and 
inaudibly draws out beads of sweat; long fibres lock neatly 
into weaves of modulating light and shadowplay in the 
retina� The properties of hot, clammy, soft, rough, smooth, 
reflective, or crackled, and so on, are simply exchanged and 
absorbed in half-seconds and seconds� Later our under-
standings of craft become organized into words, grammars, 
units, and theories by makers and users alike� I can’t say 
that theory has entirely caught up with craft� Things we make 
become imbued with use and exchange value, socio-polit-
ical significance, and storytelling potential as they move 
amongst us� But first, we have to feel them�

Many craftspeople have proposed we attend to the 
aliveness of materials we use, thinking less of value, and 
instead of the co-creative potential for maker-material-user 
in entangled agentic exchanges� This porousness extends 
outside conceptions of the human, to encompass what 
Donna Haraway describes as “making kin�” Her book, Stay-
ing with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene does 
not tackle craft directly, but it’s full of potential for craft 
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Anthea Black

Slektskaps-estetikk: lære å gå i  
oppløsning-føle-skape-leve-dø, sammen 

Kunsthåndverket virker som en duett mellom skaper og 
materiale� Her som en aktiv kommunikasjon som ikke er 
basert på språk, men derimot fysisk berøring og det man 
kan kalle en «slektskaps-estetisk intelligens»� En duett vil 
involvere alle sansene for skaperen – for alle kropper er 
mottagelige og porøse i møte med sanselig informasjon� 
De organiske, ikke-menneskelige materialene vi interagerer 
med, de lever og dør i relasjon til sine egne komplekse 
drifter, for de ikke-levende agentene påvirker oss, akkurat 
som vi påvirker dem� Man kan se for seg hvordan varme-
stråler bølger utover et glassverk og lydløst maner fram 
svettedråper; hvordan lange tråder faller ryddig på plass i 
flettverk av modulerende lys- og skyggespill på øyets retina� 
Egenskaper som varm, klam, myk, ru, glatt, reflekterende, 
eller krakelert, utveksles og absorberes av kroppene våre i 
løpet av halvsekunder til sekunder� Vår forståelse av kunst-
håndverket blir senere organisert i form av ord, ulike gram-
matiske strukturer, enheter, og teorier, både av skapere så 
vel som av brukere� Jeg kan ikke si at de ulike teoriene helt 
har klart å ta igjen kunsthåndverket� Alle tingene vi lager blir 
gjennomtrukket av nytte- og utvekslingsverdi, sosiopolitisk 
betydning, og fortellingspotensiale, her mens de beveger 
seg iblant oss� Aller først, må vi likevel røre ved dem�

Flere kunsthåndverkere har foreslått at vi må erkjenne 
det levende ved og i materialene vi bruker, at vi må tenke 
mindre på verdi, og heller på potensialet for samska-
pelse, her mellom skaper-materiale-bruker i det som er 
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thinking�1 Depending on your own relationship sourcing the 
materials that you use or the objects that you enjoy, making 
kin in craft might already make visible ways we as humans fit 
into myriad “assemblages of organic species�”2 Here I draw 
together ideas of making kin and craft knowledge as kin aes-
thetics: ways that embodied intelligence takes form as “lines 
of inventive connection” and being-with others in what 
Haraway calls our “thick present�”3 What forms of kin-mak-
ing across species contribute to the aesthetic and tactile 
feeling of craft as alive? Our kin in craft are plant-soil-bac-
teria-worm-sunlight just as readily as father’s shirt scrap-
quilt-mother-grandmother and the other lineages of labour 
and human ancestry that are often credited in the passing 
of craft knowledge from hand to hand and generation to 
generation� A simpler way to say this is that craft tells long 
stories� Haraway insists that “it matters which stories tell 
stories�”4 That is, stories are political� If craft-stories matter, 
then their implications are wide-ranging because “���visually, 
and narratively, it matters which figures figure figures, which 
systems systematize systems�”5 Like craft, stories, figures 
and systems help us organize and understand our world 
and our patterns of interdependence and sustenance� Still, 
too often aspects of craft are instrumentalized in theory or 
ideology to prove points that seem beside the point, espe-
cially to makers� I love Haraway’s theoretical string-figure 
formations, and also those little threads of affect theory 
that seductively creep in while still managing to evade clear 
definition… but I do have a simpler story about how craft 
matters to me� I will try to tease out some ideas on kin aes-
thetics and the politics of craft by recalling a rare emotion 
evoked by a grey wool blanket� 

1 Donna J� Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Durham and 
London: Duke University Press, 2016)� I want to draw on Haraway here because of her 
playful and political insistence on messiness, conscious linguistic evasion of “settled cat-
egories,” and refusal to make solid distinctions between mind-body, while simultaneously 
showing incredible intellectual respect to feeling and non-human forms of life� Translation: 
humans are compost anyways! Get into it� 

2 Ibid�, 100�
3 Ibid,� 1� Switching between “kinaesthetic” and “kin aesthetic” throughout this text is a 

playful way of joining-expanding the general concept of kinesthetic intelligence, or mind-
body union, with Haraway’s idea of making kin� 

4 Haraway, Staying with the Trouble, 101�
5 Ibid� 
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kontinuerlige sammenfiltringer og utvekslinger mellom 
ulike handlende agenter� Dette kan man kalle en porøsitet 
som strekker seg forbi forestillinger om det menneskelige, 
til å omfatte det Donna Haraway beskriver som det «å lage 
slektskap»� Hennes bok, Staying with the Trouble: Making 
Kin in the Chthulucene1, omhandler ikke kunsthåndverk 
direkte, men den er full av potensiale for håndverks-
tenkning�2 På bakgrunn av ens eget forhold til materialene, 
eller hvilke ulike objekter man har glede av, kan kunst-
håndverk synliggjøre mange og svært ulike måter å lage 
slektskap� For ikke å glemme hvordan mennesker passer 
inn i flerfoldige «ansamlinger av organiske arter»�3 Her vil 
jeg derfor relatere idéer om å lage slektskap til håndverks-
kunnskap, som en slags slektskapsestetikk� 4 Dette kan 
forstås som måter kroppsliggjort intelligens tar form, 
her som «linjer av nyskapende forbindelser» og samvær 
med andre i det Haraway kaller for vår «utvidede nåtid�» 5 
Spørsmålet er hvilke former for slektskap mellom ulike arter 
det er som bidrar til å levendegjøre den estetiske og taktile 
følelsen av kunstkunsthåndverk? Våre håndverks-slektninger 
er planter-matjord-meitemark-sollys, på samme måte som 
fars skjortelapp-vev-mor-bestemor, og andre slektslinjer 
for arbeid og familiebånd er de som ofte krediteres som en 
overleverer av håndverkskunnskap fra hånd til hånd og gen-
erasjon til generasjon� En enklere måte å si dette på, er at 
kunsthåndverk forteller lange historier� Haraway insisterer 
på at «det er viktig hvilke historier som forteller historier»6 � 
Det vil si, historier er politiske� Hvis håndverkhistorier teller, 
så er deres implikasjoner vidtfavnende fordi “… visuelt, 

1 [Oversetters fotnote] Denne boken foreligger dessverre enda ikke på norsk, men tittelen 
betyr: Bli Hos Problemet: Å Lage Slektskap i den Chthulucene Tidsepoke�

2 Donna J� Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Durham og 
London: Duke University Press, 2016)� Jeg ønsker her å benytte meg av Haraways ten-
kning, på grunn av hennes lekne og politiske insistering på betydningen av rot og å være 
rotete, samt hennes bevisste, lingvistiske unnvikelse av “satte kategorier”� I tillegg til at 
hun nekter å dra klare skiller mellom sinn-kropp, samtidig som hun framviser en enorm, 
intellektuell respekt for følelser og ikke-menneskelig liv� Oversatt: Mennesker er kompost 
uansett! Hiv deg med!

3 Ibid�, 100�
4 Ibid,� 1� Det å veksle mellom “kinaesthetic” og “kin aesthetic” [her oversatt til slekts-

kaps-estetikk] gjennom hele denne teksten er en leken måte å sammenfatte-utvide det 
generelle slektskapsestetikk konseptet, eller sinn-kropp unionen, med Haraway sin ide 
om å lage slektskap�

5 [Oversetters fotnote] Engelsk: Thick present�
6 Haraway, Staying with the Trouble, 101�
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One Christmas I opened a present and upon seeing-touch-
ing-receiving it, I immediately burst into unexpected tears� 
The present was a light grey wool blanket by Ukrainian 
master weaver Ilya Oratovsky, who immigrated from Soviet 
Ukraine to Edmonton, Canada in 1979, and whose herringbone 
weavings I’d long admired� My mother and father purchased 
this blanket from Ilya and his wife Maria, who sold their hand-
woven blankets at the Farmer’s Market in our neighbourhood 
just blocks from the house where I grew up� I spent parts 
of my early childhood weaving with my own mother, partic-
ipating in the local Weaver’s Guild and sitting with her at 
the loom; later working alongside her on my own small loom 
whose tension always seemed to produce radically wavy 
selvedge edges� Every week, I would manoeuvre my armfuls 
of groceries past his table to say hello, thanking him each 
time for weaving the blanket� I found out later that Ilya built 
his first Canadian loom from memory and local wood, and he 
and Maria’s wool comes from Custom Woolen Mills, sourced 
from small-scale farmers throughout the Canadian prairies 
where I grew up�6 It feels like sunshine� Many of the farmers 
producing the wool that I was holding in my hands are also 
educators and researchers sharing their knowledge of every-
thing from sheep shearing to managing worms with a curious 
public of local makers� 

When I first started writing craft theory, stories like this 
reminded me of a dusty old narrative held dear by the studio 
craft movement� Meeting the farmer and the weaver at a 
market seemed too touchy-feely, too local, perhaps even a 
tad embarrassing, to be taken seriously if the goal was to pry 
craft out from underneath art in the modern art-craft hier-
archy, and finally articulate craft as a fully formed aesthetic 
discourse� As curator Anne Klontz writes, “while history 
has documented a hierarchy between art and craft, contem-
porary craft has moved beyond this discussion…”7 which 
may be true in the studio, parts of the art market, or even the 
fashion atelier� In our task of aligning craft with less-bullish 

6 Custom Woolen Mills, “Ilya Oratovsky – A Master Weaver,” September 7, 2016� http://
www�customwoolenmills�com/blog/ilya-oratovsky-a-master-weaver/

7 Anne Klontz, “The Hands That Unravel the Sweater” in The Hands That Unravel the 
Sweater, (Oslo: 2022)�

106
KIN AESTHETICS AND LEARNING TO  

UNRAVEL-FEEL-MAKE-LIVE-DIE TOGETHER



og narrativt, så teller det hvilke figurer som figurerer som 
figurer, hvilke systemer som systematiserer systemene�»7 

I likhet med kunsthåndverk hjelper historier, figurer, og 
systemer oss med å organisere og forstå vår verden og 
mønstrene for vår gjensidige avhengighet og oppretthold-
else� Alt for ofte blir likevel aspekter ved kunsthåndverk 
instrumentalisert av teori og ideologi for å underbygge 
poenger som virker uvesentlige, spesielt for skaperne� Jeg 
elsker Haraway sine teoretiske streng-figur formasjoner, og 
spesielt disse små trådene av affekt-teori som forførerisk 
sniker seg inn, men samtidig klarer å unnvike en klar definis-
jon … men jeg har en enklere fortelling om hvorfor håndverk 
er viktig for meg� Jeg vil forsøke å lokke fram noen idéer om 
slektskaps-estetikk og håndverkets politikk ved å fremkalle 
en sjelden følelse som oppsto i meg, i møte med et grått 
ullteppe�

En jul åpnet jeg en gave, og da jeg så-følte-mottok den, begy-
nte jeg å gråte helt uventet� Gaven var et lysegrått ullteppe 
fra den ukrainske mesterveveren, Ilya Oratovsky, som immi-
grerte fra Sovjet-Ukraina til Edmonton, Canada i 1979; jeg 
hadde lenge beundret hans sildebeinsmønster� Min mor og 
far kjøpte dette teppet av Ilya og hans kone, Maria, som solgte 
sine handvevde tepper på bondens marked i nabolaget bare 
noen få kvartaler fra huset hvor jeg vokste opp� Jeg tilbragte 
deler av min tidlige barndom vevende sammen med min mor, 
som deltager i det lokale veverlauget, sittende ved veven 
hennes� Senere jobbet jeg ved siden av henne med min egen, 
lille vev, som var så stram at den bestandig så ut til å produs-
ere ville, bølgende selvagekanter� Hver uke manøvrerte jeg 
med armene fulle av dagligvarer forbi salgsbordet hans for å 
si hallo, og jeg takket ham hver gang for at han vevde dette 
teppet� Senere fant jeg ut at Ilya bygde sin første, kanadiske 
vev av lokalt tre etter hukommelsen, og at Maria og hans ull 
kommer fra Custom Woolen Mills, hentet fra småbruk over 
hele den kanadiske prærien hvor jeg vokste opp�8 Det kjennes 
som solskinn� Mange av bøndene som produserte ulla 
som jeg holdt i hendene mine, var også lærere og forskere 

7 Ibid� 
8 Custom Woolen Mills, “Ilya Oratovsky – A Master Weaver,” 7� September 2016� http://

www�customwoolenmills�com/blog/ilya-oratovsky-a-master-weaver/
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kin, we must often side-step the dreaded “art-craft debate,”8 
but these binary underpinnings remain strong in philosophy 
and theory, and practically, in educational institutions� One 
still has to turn away from dominant narratives to make kin 
with/in craft� Artist Sonya Clark echoes this more pointedly: 
“We’re still suffering from the Western construct of intellect 
and intelligence�”9 Systemic bias against the everyday work 
and the cultural production of women, Black people, entire 
Indigenous worldviews, and non-westerners alike is often 
conveniently expressed in a distaste (or other limiting 
category) for craft� As Haraway says, “feminists of our time 
have been leaders in unravelling…”10 but even with all these 
exclusions laid bare, Clark reminds us that the broader 
diminishment of “things that are clearly made from the intel-
ligence of our bodies, through kinaesthetic intelligence”11 
remains� What does kin aesthetic intelligence in craft look-
feel-sound like? We learn that by doing� 

In The Hands That Unravel the Sweater, putting craft into 
conversation in a speculative space between two makers 
offers collective resonances and models kin aesthetic 
practice� A few years back, I might have argued that this is 
exactly how craft practice is foundational to civil society� 
That is certainly part of how I want to think of contempo-
rary craft� Because craft often involves multiple sensing 
and reacting bodies, not to mention listening, and great 
patience, it’s not wrong to say more of all this helps� Perhaps 
it’s my faith in civil society that has waned, along with the 
rise of the newly coined “political malady” known as “crisis 
fatigue�”12 While “we, human people everywhere, must 
address intense, systemic urgencies… so far… we are living 

8 This debate most forcefully raged through the mid- and late-20th century, with “craft” 
and terms like “decorative,” “wallpaper,” and “women’s work” taking on ideological sig-
nificance in theories that placed Modern Art (namely painting and sculpture) at the top of 
an aesthetic hierarchy� For detailed accounts see Elissa Auther, String, Felt, Thread: The 
Hierarchy of Art and Craft in American Art, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2010�) 

9 Sonya Clark, in Sonya Clark, Wesley Clark, Bibiana Obler, Mary Savig, Joyce J� Scott, 
and Namita Gupta Wiggers, “The Black Craftsman Situation: A Critical Conversation on 
Race and Craft” The New Politics of the Handmade: Craft, Art and Design, eds� Anthea 
Black and Nicole Burisch, (London and New York: Bloomsbury Visual Culture, 2020�) 258�

10 Haraway, Staying with the Trouble, 103� 
11 Clark et al�, “The Black Craftsman Situation,” 258�
12 Matthew Flinders, Coronavirus and the politics of crisis fatigue, The Conversation, 

March 25, 2020� https://theconversation�com/coronavirus-and-the-politics-of-crisis- 
fatigue-134702
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som delte sin kunnskap om alt fra saueklipping til hvordan 
man skulle behandle mark, her med et nysgjerrig publikum 
bestående av lokale skapere�  

Når jeg først begynte å skrive kunsthåndverksteori, minnet 
historier som dette meg om et støvete gammelt narrativ som 
er holdt kjært av mange fra håndverkbevegelsen� Det å møte 
bonden og veveren på et marked virket for følsomt, for lokalt, 
kanskje også en smule flaut� Spesielt hvis man ønsket å bli 
tatt seriøst og hvis målet var å prøve å lirke kunsthåndverket 
ut fra det foreldede, moderne kunsthåndverks hierarkiet, 
for heller å artikulere kunsthåndverket i en formfullendt 
estetisk diskurs� Som kurator Anne Klontz skriver, «mens 
historien har dokumentert et hierarki mellom billedkunst 
og kunsthåndverk, har samtidens kunsthåndverk beveget 
seg forbi denne diskusjonen …»,9 kanskje er dette sant i en 
studio-setting, i deler av kunstmarkedet, eller til og med 
i et motestudio� I oppgaven av å plassere kunsthåndverk i 
et mindre brautende slektskap, må vi ofte vri oss unna den 
evinnelige «kunst-håndverks debatten»,10 men dette binære 
grunnlaget vedvarer fortsatt i filosofi og teori, samt helt 
konkret i utdanningsinstitusjoner� Man må derfor fremdeles 
se bort fra dominante narrativ for å lage slektskap i/med 
kunsthåndverk� Kunstneren Sonya Clark understreker dette 
mer spissfindig: «Vi lider enda under de vestlige konstruks-
jonene intellekt og intelligens�»11 Systemiske fordommer mot 
den hverdagslige kulturproduksjonen til kvinner, mangfoldet 
av mennesker med melaninrik hud, hele urfolks livssyn, og 
dessuten ikke-vestlige, blir ofte beleilig uttrykt gjennom 
en avsmak (eller annen begrensende kategori) for kunst-
håndverk� Som Haraway sier, «feminister i vår tid har vært 

9 Anne Klontz, “The Hands That Unravel the Sweater” i The Hands That Unravel the 
Sweater, (Oslo: 2022)�

10 Denne debatten raste mest voldsomt gjennom midten og senere delen av det 20ende 
århundre, med at «kunsthåndverk» og begreper som «dekorativ», «veggtapet», og 
«kvinnearbeid» antok ideologisk signifikans i teorier som plasserte moderne kunst (det 
vil si maleri og skulptur) på toppen av rangstigen i det estetiske hierarkiet� For detaljerte 
redegjørelser, se Elissa Auther, String, Felt, Thread: The Hierarchy of Art and Craft in 
American Art, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010�) 

11 Sonya Clark, i Sonya Clark, Wesley Clark, Bibiana Obler, Mary Savig, Joyce J� Scott, og 
Namita Gupta Wiggers, “The Black Craftsman Situation: A Critical Conversation on 
Race and Craft” The New Politics of the Handmade: Craft, Art and Design, red� Anthea 
Black og Nicole Burisch, (London og New York: Bloomsbury Visual Culture, 2020�) 258�
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in ‘a state of indecisive agitation�’”13 As I’ve argued, craft is 
not inherently political; craft takes form and is embedded 
within political, economic, and aesthetic systems�14 Still, I 
haven’t paid much critical attention to our beyond-urgent 
ecological crisis, even though it implicates every other 
global system out there� 

In Haraway’s ‘Chthulucene’ or the easier-to-pronounce 
‘climate catastrophe’ we’ve become used to, the scary 
eventualities are not going to be solved by meeting a farmer 
or hiding under a cosy blanket� We have to stop pretending 
that craft can save the world� Or that craft’s political power 
suddenly appeared during its so-called ‘resurgence’ into the 
public sphere, itself based on a set of archaic exclusions�15 
The broad claims won’t cut it; thinking of craft as just one 
part of infinitely charged political assemblages demands 
that we get much more specific� It’s obvious that making 
kin in craft looks beyond binaries and Western genealogies 
of the public and of artistic production� It looks at human 
impacts and our relations with earth too� Kin aesthetics has 
major political implications for the way museums and edu-
cational institutions operate and who they are accountable 
to/responsible for� An old friend, artist Ron Benner, has nur-
tured a large pond of water lilies native to the Americas for 
almost 20 years as a permanent public artwork at Museum 
London in Canada�16 Part of what makes this work possible 
is a parallel Curing Pond maintained by Benner and artist 
Jamelie Hassan at the semi-public border of their garden 
and home� Benner over-winters the water lilies here, framed 
by Hassan’s hand-glazed ceramic tiles, along with frogs and 
fish, in case any of the museum lilies die over the winter� 
This is a kin aesthetic practice� Like Benner, Haraway and a 
broader group of Indigenous and Black thinkers push us to 
make making kin fundamental to society, justice movements, 
and beyond: “If there is to be multispecies ecojustice, 
which can also embrace diverse human people,” we need 
“imagination, theory, and action to unravel the ties of both 

13 Kim Stanley Robinson, 2312, qtd� in Haraway, 102�
14 Anthea Black and Nicole Burisch, “Introduction” and “From Craftivism to Craftwashing,” 

The New Politics of the Handmade: Craft, Art and Design, eds� Anthea Black and Nicole 
Burisch, (London and New York: Bloomsbury Visual Culture, 2020�) 1–32�

15 Ibid�, 17�
16 As the Crow Flies, Ron Benner, Museum London, 2005 to present� 
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ledere i opprakning …»12 men selv med alle disse ekskluder-
ingene blottlagt, minner Clark oss om at den bredere 
reduksjonen vedvarer av «ting som helt klart er skapt av 
intelligensen til kroppene våre gjennom slekt skaps-estetisk 
intelligens»13� Hva ser-føles-høres slekt skaps-estetikk ut 
som i kunsthåndverk? Vi lærer ved å gjøre� 

I The Hands That Unravel the Sweater14 plasseres kunst-
håndverk innenfor en samtale, i et spekulativt rom, mellom 
to skapere som tilbyr kollektiv resonans og modeller for 
slektskaps-estetisk praksis� For et par år siden ville jeg ha 
argumentert for at det er på denne måten at kunsthåndverks-
praksis virker som del av sivilsamfunnet� Det vil si i speku-
lative rom mellom mennesker og materialer� Dette er helt 
klart en måte jeg ønsker å forstå samtidig kunsthåndverk� 
Kunsthåndverket involverer ofte flerforlige sansende og 
reagerende kropper, for ikke å nevne lytting og en enorm 
tålmodighet� Jeg vil derfor ikke si at dette ikke hjelper sam-
funnet, men kanskje har min tro på sivilsamfunnet dabbet litt 
av, her i takt med framveksten av den nyankomne «politiske 
lidelsen» kjent som «krisetretthet»�15 Mens «vi mennesker 
over alt må konfrontere intense, systemiske hastesaker så 
lever vi… til nå … i en tilstand av ubesluttsom agitasjon�»16 
Som jeg har argumentert for her, er ikke kunsthåndverk 
politisk av natur; kunsthåndverk tar form og er innlemmet i 
politiske, økonomiske, og estetiske systemer�17 Så langt har 
jeg likevel ikke gitt mye kritisk oppmerksomhet til vår mer 
enn prekære økologiske krise, selv om den er del av alle de 
globale systemene der ute�

I Haraways «Chthulucene epoke» eller - enklere - «klima-
katastrofe», som vi er i ferd med å bli vant til, kommer ikke 
disse skremmende hendelser til forsvinne gjennom et møte 
med en bonde, eller ved å gjemme seg under et koselig 
teppe� Vi må slutte å late som om kunsthåndverket kan redde 

12 Haraway, Staying with the Trouble, 103� 
13 Clark et al�, “The Black Craftsman Situation,” 258�
14 [Oversetters fotnote] Norsk: Hendene Som Rakner Opp Genseren�
15 Matthew Flinders, Coronavirus and the politics of crisis fatigue, The Conversation, 

March 25, 2020� https://theconversation�com/coronavirus-and-the-politics-of-crisis-fa-
tigue-134702

16 Kim Stanley Robinson, 2312, qtd� i Haraway, 102�
17 Anthea Black og Nicole Burisch, “Introduction” og “From Craftivism to Craftwashing,” 

The New Politics of the Handmade: Craft, Art and Design, eds� Anthea Black og Nicole 
Burisch, (London og New York: Bloomsbury Visual Culture, 2020�) 1–32�
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genealogy and kin, kin and species�”17 How we will unravel 
the separation of human authorship, our biology, and our 
interconnected relations with the living and non-living is a 
pretty big question that I do think craft communities are well 
equipped to handle� “Making–and recognizing–kin is perhaps 
the hardest and most urgent part�”18 We can understand craft 
kin as assemblages of human and non-human action that 
become charged with political meanings� This requires a 
new level of detail about our chemical, material and environ-
mental dependencies and alliances� 

Learning to trust the porous nature of my theorising 
body (aka feelings) as a process that produces knowledge, I 
cannot ignore what the endorphins are telling me about craft� 
I attribute this surge of tears to the kin-making, or perhaps, 
kin-revealing power of my handwoven blanket� Accounting 
for things that may be invisible to my eye, but still deeply 
felt, is yet another way to decentre public visibility from 
my political formation(s) of self and craft�19 This moment 
teaches my cells something about kin making that Sonya 
Clark describes beautifully as “cultivating intellectual 
humility�”20 ‘Humble’ is a description for craft that I have long 
been sceptical of, just another sneaky way to diminish it� 
Still, there are two reasons to keep thinking about humility 
as part of craft that can be expanded in truly revolutionary 
directions� Intellectual humility is an antidote to privileging 
already-existing systems of aesthetics and thought� It 
“allows the space for us to say we don’t know,” and (those 
guys didn’t know either) so “how can we learn it together?”21 
In contrast to outworn theories that craft lacks intellect, 
Clark’s idea of cultivating-not knowing-learning makes 
space for expansive co-creation and adaptation within 
craft� The second is a pathway to Donna Haraway’s ideas of 
kin-making as a practice of restorative yet pragmatic action 

17 Haraway, Staying with the Trouble, 103�  
18 Ibid�, 102�
19 The stakes here are deeply twined with transgender critiques of the public sphere, and 

transgender and queer ways of being and understanding life and death beyond biology� 
See also: Reina Gossett, Eric A Stanley and Johanna Burton, Trap Door: Trans Cultural 
Production and the Politics of Visibility, (Cambridge and New York: MIT Press and the 
New Museum, 2017), and Mel Y� Chen, Animacies: Biopolitics, Racial Mattering, and 
Queer Affect, (Durham and London: Duke University Press, 2012)�

20 Clark et al�, “The Black Craftsman Situation,” 262�
21 Ibid�
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verden� Eller at kunsthåndverkets politiske makt plutselig 
skal dukket opp under dets såkalte ‘gjenoppblomstring’ 
i den offentlige sfære, som i seg selv er basert på et sett 
gammelmodige ekskluderende forståelser�18 Brede, generelle 
påstander holder ikke mål; å tenke på kunsthåndverk som 
kun en del av ulike, ladede politiske sammensetninger krever 
at vi blir mye mer spesifikke� Det er opplagt at det som 
skaper slektskap i kunsthåndverk virker utover binære og 
vestlige genealogier for kunstnerisk produksjon; det ser også 
på menneskelig påvirkning og vår relasjon til jord kloden� 
Slektskaps-estetikk har store, politiske implikasjoner for 
måten muséer og utdannelsesinstitusjoner opererer og 
hvem de står til ansvar for / er ansvarlige for� En gammel 
venn av meg, kunstneren Ron Benner, har laget og kultivert 
en stor dam full av vannliljer av amerikansk opprinnelse� 
I nesten 20 år har dammen stått som et permanent offentlig 
kunstverk ved Museum London i Canada�19 Noe av det som 
muliggjør dammens overlevelse er en parallell Curing 
Pond 20  som tas vare på av Brenner og kunstneren Jamelie 
Hassan i det som utgjør den halv-offentlig grensen til deres 
hage og hjem� Brenner lar vannliljene overvintre her, rammet 
inn av Hassans håndglaserte, keramiske fliser, og i selskap 
med frosk og fisk, i tilfelle noen av museums-liljene skulle 
dø over vinteren� Dette er en slektskaps-estetisk praktisk� I 
likhet med Brenner, utfordrer Haraway og en bredere gruppe 
teoretikere med melaninrik hud og urbefolkningsbakgrunn, 
oss til å skape slektskap til samfunnet, rettferdighets-
bevegelser, og så videre: «Hvis det skal finnes en fler-arts 
øko-rettferdighet som også omfatter forskjellige typer 
mennesker,» trenger vi «forestillingsevne, teori, og handling 
for å kunne rakne opp båndene som fastholder både slekt 
og slektskap, slektskap og art�»21 Hvordan vi skal rakne opp 
skillet mellom menneskelig definisjonsmakt, vår biologi, og 
de sammensatte relasjoner til de levende og ikke-levende� 
Dette er et temmelig stort spørsmål, som jeg tror at kunst-
håndverkssamfunn har gode forutsetninger for å håndtere� 
«Å lage og gjenkjenne slektskap er kanskje det vanskeligste 

18 Ibid�, 17�
19 As the Crow Flies, Ron Benner, Museum London, 2005 til dags dato� 
20 [Oversetters fotnote] Norsk: Kur-Dam�
21 Haraway, Staying with the Trouble, 103�  
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within our climate of political and environmental turmoil� Kin 
aesthetics can never exist on human-centred intelligence 
alone� Not knowing� Knowing differently� Feeling even� And 
this admission is certainly political� What I do believe is that 
through various dependencies — which are deeply political 
— craft can “make ‘kin’ mean something other/more than 
entities tied by ancestry or genealogy,”22 folding us back into 
relations amongst humans and with the non-human world� 
Relations that acknowledge, and are accountable to, the 
body’s many interdependencies on earth� This practice will 
demand ingenious (and probably extremely labour-intensive) 
forms of political craft assemblage to survive� 

22 Haraway, Staying with the Trouble, 102–103� 
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og mest prekære.»22 Vi kan forstå håndverks-slektskap som 
sammensetninger av menneskelige og ikke-menneskelige 
handlinger som blir ladet med politisk mening for oss 
mennesker� Dette krever et nytt nivå av detaljtenking når 
det kommer til våre kjemiske, materielle, og miljømessige 
avhengigheter og allianser�

Ved å lære å stole på min teoretiserende kropp sin porøse 
natur (følelsene) som en prosess som produserer kunnskap, 
kan jeg ikke ignorere hva endorfinene mine forteller meg 
om kunsthåndverk� Jeg tilskrive disse fallende tårene 
slektskaps-tilblivelsens, eller kanskje slektskaps-avslørin-
gens, kraft som er iboende i mitt håndvevede teppe� Det å 
redegjøre for ting som kan være usynlige for øyet mitt, men 
fremdeles være dypfølt, er enda en måte å desentralisere 
offentlig synlighet i forhold til mine politiske formulering(er) 
av selvet og håndverket�23 Dette øyeblikket lærer cellene 
mine noe om slektskap som Sonya Clark vakkert beskriver 
som å «dyrke intellektuell ydmykhet�»24 ‘Ydmyk’ er et etablert 
ord, som ofte blir brukt for å beskrive kunsthåndverk, et ord 
som jeg har vært skeptisk til; fordi jeg har sett det som enda 
en slu måte å begrense vår forståelse av kunsthåndverket� 
Det er likevel to grunner til fortsatt å tenke på ydmykhet som 
en del av kunsthåndverket, som jeg mener kan bli utvidet i 
virkelig revolusjonære retninger� Intellektuell ydmykhet er 
en motgift til priviligeringen av de allerede-eksisterende 
systemene av estetikk og tankevirksomhet� Det «gir oss rom 
til å få lov til å si at vi ikke vet,» og (at de andre heller ikke 
vet, så) «hvordan kan vi lære det sammen?»25 I kontrast til de 
oppbrukte teoriene hvor håndverk mangler intellekt, 
presenterer Clark sin ide (om å kultivere det å ikke-vite / 
vite-lære) rom for ekspansiv samskapelse og tilpasning 
innen kunsthåndverket� Det andre perspektivet på ydmykhet 
kan man se i relasjon til Donna Haraway sine idéer om å 
lage slektskap; her som del av en større praksis bestående 

22 Ibid�, 102�
23 Det som star på spill her er dypt sammenknyttet med transpersoners kritikk av den offen-

tlige sfære, og trans og queer måter å være på og forstå livet og døden utover det rent 
biologiske� Se også: Reina Gossett, Eric A Stanley og Johanna Burton, Trap Door: Trans 
Cultural Production and the Politics of Visibility, (Cambridge og New York: MIT Press 
and the New Museum, 2017), og Mel Y� Chen, Animacies: Biopolitics, Racial Mattering, 
and Queer Affect, (Durham og London: Duke University Press, 2012)�

24 Clark et al�, “The Black Craftsman Situation,” 262�
25 Ibid�
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av gjenoppbyggende og pragmatisk handling innenfor vårt 
bestående klima av politisk og økologisk kaos� Slekts-
kaps-estetikk kan aldri overleve på menneskesentrert 
intelligens alene� Det å ikke vite� Det å vite annerledes� Det 
å føle, til og med� Denne innrømmelsen er utvilsomt politisk� 
Det jeg tror er at gjennom forskjellige avhengigheter – hvilke 
er dypt politiske – kan kunsthåndverk få det å «lage «slekt-
skap» til å bety noe annet / mer enn enheter som er knyttet 
sammen av opphav og familiebånd,»26 og føre oss tilbake til 
relasjoner mellom mennesker og mellom den ikke-menne-
skelige verden� Relasjoner som erkjenner og står til ansvar 
for kroppens mange, gjensidige avhengighetsforhold her 
på jorda� Dette er en praksis som for å overleve vil kreve 
gjennomtenkte (og antageligvis ekstremt arbeidskrevende) 
ansamlinger og former for politiske kunsthåndverk� 

26 Haraway, Staying with the Trouble, 102–103� 
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Anne Klontz

Unravel, Reclaim, Remake

“I don’t want to weave the forest; I will weave about time 
and the idea of pain around me� The race problem affects 
Black women, but the issue of women is shared� I so want 
my things to be about something, but I’ve come to the con-
clusion that slogans aren’t the way to go for me� I’m inter-
ested in craft as an individual expression and resistance 
against capitalism and economic systems in the world� It 
is a personal way to fight against this� Who decides what 
is to follow and not to follow in terms of tradition? Craft 
is a way of looking at anything in the world� I’m interested 
in the immaterial result, such as shame that many Sami 
have been affected by, and how it manifests in the body� 
How can we start to listen more closely to the gaps and 
quietness? We see a need for new forums in which women 
can show their work, collaborate and discuss! Together we 
are stronger�”

From the selected experiences, reactions and statements 
within the duets, we can understand how personal and col-
lective resistance challenges the status quo, but also how 
narratives around colonialism, discrimination and destruc-
tive power structures are reoccurring patterns that share 
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Anne Klontz

Rakne opp, gjenvinn, gjenskap

« Jeg vil ikke veve skogen; jeg vil heller veve om tiden og 
tanken om smerte omkring meg� Raseproblemet påvirker 
svarte kvinner, men kvinners problemer deles� Jeg vil 
så gjerne at tingene mine skal handle om noe, men jeg 
har nådd fram til at slagord ikke er veien for meg� Jeg er 
interessert i kunsthåndverk som et individuelt uttrykk og 
som motstand mot kapitalisme og økonomiske systemer i 
verden� Det er en personlig måte å kjempe mot dette� Hvem 
bestemmer hva man skal følge og ikke følge med hensyn til 
tradisjon? Kunsthåndverk er en måte å se på hva som helst 
i verden� Jeg er interessert i de immaterielle resultatene, 
som skammen mange samer har blitt preget av og hvordan 
denne manifesterer seg i kroppen� Hvordan kan vi begynne 
å høre nøyere etter i mellomrommene og i stillheten? Vi 
ser et behov for nye fora der kvinner kan vise sine verker, 
samarbeide og diskutere! Sammen er vi sterkere�»

De utvalgte erfaringene, reaksjonene og uttrykkene som 
vises i duettene, skaper et bilde av hvordan vi kan forstå per-
sonlig og kollektiv motstand, samt hvordan dette utfordrer 
samtiden og hvordan fortellinger om kolonialisme, diskrim-
inering og destruktive maktstrukturer, faktisk er gjentagende 
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a tightly knit union through time and across borders� The 
artists in this exhibition bring attention to these conflicts 
in society and how they unfold further into expansive dis-
cussions around gender, body, oppression and stereotypes� 
Beginning with the concerns of Hannah Ryggen, we have a 
time frame from which we can understand and see repeating 
patterns connecting to society today� In recent years we 
have seen how effects of governmental and institutional 
wrongdoings have resulted in social resistance movements 
raising awareness and affecting change such as reparation 
and the return of precious artifacts to the countries of origin 
as well as #metoo and #BLM, which have raised issues 
around women’s rights and racism on an international level� 
And in relation to the craft field — where are we now?

In the interview “In Conversation with Elisabeth Haarr” 
by Norwegian artist Eline Mugaas, Haarr reflected on art 
education in the 1970s and the fact that many women studied 
art but very few women succeeded, and this fact has not 
changed that much since� Speaking from experience, her 
words reflect a disheartening reality stating that, “despite 
the women’s struggle, and despite the unionizing political 
struggle that has been fought, the situation is the same� 
It’s the status quo� Everything is as before�”1 However, 
Haarr’s experiences present an example of how to unravel 
the sweater, they present a “struggle that has been fought” 
and they reveal how it is necessary to keep the struggle in 
motion, moving forward into a future that supersedes the 
status quo� Craft artists utilize repetition and persistence 
when working with challenging materials and these skills 
can be applied to advocacy, with both processes requiring 
time to achieve results�

Theorist Leopold Kowolik writes, “Whatever contempo-
rary craft stands in opposition or counter to, it is its sincerity 
that makes it politically charged and therefore essential�”2 
Kowolik further defines that, “sincerity is about the work 
itself in the social and historic — political — context�”3 The 

1 Eline Mugaas, “Conversation with Elisabeth Haarr,” in Elisabeth Haarr, (London: Stern-
berg Press, 2021), page 453�

2 Leopold Kowolik, “Sincerity not authenticity: Craft’s political path out of a modernist 
trap” in Craft Is Political, ed� D Wood (London: Bloomsbury, 2021) page 227�

3 Ibid, 232�
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mønstre som beveger seg gjennom tid og over landegrenser� 
Kunstnerne i denne utstillingen trekker oppmerksomheten 
til konflikter i samfunnet og belyser diskusjoner rundt kjønn, 
kropp, undertrykkelse og stereotyper� Med utgangspunkt 
i Hannah Ryggen kan man sette opp en tidsramme som vi 
kan bruke for å forstå hvordan mønstre relatert til vår samtid 
har gjentatt seg gjennom tidene� I senere år har vi kunnet 
observere hvordan effekten av statlig og institusjonell urett 
har ført til sosiale motstandsbevegelser som har skapt 
oppmerksomhet og endring� Eksempler er gjenoppreisningen 
og repatriering av kulturskatter til deres opphavsland, samt 
#metoo og #BLM, som har tatt opp problemstillinger rundt 
kvinners rettigheter og rasisme på et internasjonalt nivå� Ser 
man så til kunsthåndverkfeltet — hvor befinner vi oss nå?

I intervjuet «In Conversation with Elisabeth Haarr» av 
den norske kunstneren Eline Mugaas, reflekterte Haarr 
omkring kunstutdanningen i 1970-årene og det faktum at det 
var mange kvinner som studerte kunst, men at det likevel 
var svært få kvinner som fikk suksess, og at dette enda ikke 
har forandret seg� Haarr snakker av egen erfaring, og ordene 
hennes gjenspeiler en nedslående sannhet, hun sier at «til 
tross for kvinnekampen, og til tross for den politiske kampen 
vi har kjempet, så er situasjonen den samme «Det er status 
quo� Alt er som før�»1 Erfaringene til Haarr viser imidlertid 
hvordan man kan rakne opp genseren� Det representerer en 
«kamp som har blitt kjempet» og avdekker at det er nødven-
dig å holde kampen i gang, her ved å bevege seg framover 
mot en framtid som kan gå forbi den nåværende tilstanden� 
Håndverkskunstnere bruker repetisjon og en iherdighet når 
de arbeider med utfordrende materialer, og disse evnene 
kan brukes for å påvirke beslutninger og definisjonsmakt, for 
begge prosesser krever tid til å skape resultater�

Teoretikeren Leopold Kowolik skriver at «uansett hva 
samtidens kunsthåndverk står i opposisjon eller motsetning 
til, så er håndverkets ærlighet det som gjør det politisk ladet 
og derfor også uunnværlig�»2 Kowolik definerer videre at 
«ærlighet handler om selve arbeidet innenfor en sosial og 

1 Eline Mugaas, «Conversation with Elisabeth Haarr», i Elisabeth Haarr, (London: Stern-
berg Press, 2021), side 453�

2 Leopold Kowolik, «Sincerity not authenticity: Craft’s political path out of a modernist 
trap», i Craft Is Political, red� D Wood (London: Bloomsbury, 2021) side 227�
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artists in this exhibition perform not just as duets, but are 
intricately connected to the threads of the sweater — the 
threads of society — which is the space where they realize 
their individual practices and simultaneously come together 
to reveal how the craft field incorporates action, criticality 
and response as methods for bringing attention to import-
ant issues� Anthea Black and Nicole Burisch state in the 
book, The New Politics of the Handmade: Craft, Art and 
Design, that “Craft alone cannot topple such structures, 
it can offer ways of knowing, imagining and critiquing that 
counter ongoing colonial realities and contribute to cultural 
shifts�”4 However, returning to Kowolik’s notion of sincerity, 
the hands of the artists in this exhibition activate sincerity 
through gestures of care and ‘reclaiming’ identity, narrative, 
space, status and culture� In response to a discussion 
around power structures, participating artist Matt J Smith 
eloquently said, “the most difficult thing about power struc-
tures is when they do this seamless erasure of differences 
to make life simpler� As artists we keep coming back to 
the complexities which is where most of us live�”5 These 
artists are (some of) the hands that have dared to unravel 
the threads of the sweater in order to reclaim spaces and 
remake them through empathy, community and knowledge 
sharing — their hands can guide us along the way with new 
patterns toward the future�

In closing, The Hands That Unravel the Sweater is also a 
curatorial statement; it is a purposeful attempt to advocate 
for and highlight the incredible diversity of makers whose 
processes and voices are forming, stitching, molding, 
blowing, weaving, sanding, fusing and narrating together 
the contemporary craft realm, which is a world where differ-
ences are embraced� Furthermore, craft’s voice in relation to 
contemporary socio-political issues, still needs to be heard�

4 Anthea Black and Nicole Burisch, ed, introduction to The New Politics of the Handmade: 
Craft, Art and Design� (London: Bloomsbury, 2020) page 6�

5 Erika Stöckel and Matt J Smith� Interview by author� Personal interview� Zoom, March 15, 
2022�
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historisk – politisk – sammenheng�»3 Kunstnerne i denne 
utstillingen opptrer ikke kun som duetter, men deres ulike 
praksiser er også viklet inn i genserens tråder – trådene i 
samfunnet – som er stedet der de utøver sine individuelle 
praksiser, samtidig som de kommer sammen for å vise hvor-
dan kunsthåndverkfeltet benytter seg av handling, kritikk 
og svar, som metoder for å trekke oppmerksomhet til viktige 
problemstillinger� Anthea Black og Nicole Burisch skriver 
i boken The New Politics of the Handmade: Craft, Art and 
Design at «Kunsthåndverk ikke alene kan styrte strukturer, 
men praksisen kan tilby måter å vite, forestille seg og kri-
tisere, som en motstand mot de nåværende koloniale realite-
tene som kan bidra til kulturelle skifter�»4 Hvis vi går tilbake 
til Kowoliks tanker om ærlighet, så aktiverer kunstnernes 
hender ærlighet, i denne utstillingen gjør de det gjennom 
gester av omsorg og ved å «gjenvinne» identitet, fortellinger, 
rom, status og kultur� Som respons til diskusjonen om 
maktstrukturer, uttrykte Matt J Smith at «det vanskeligste 
med maktstrukturer er når de vil prøve å gjøre livet enklere 
ved sømløst å viske ut forskjeller� Som kunstnere kommer vi 
alltid tilbake til kompleksitetene, for det er der de fleste av 
oss lever�»5 Disse kunstnerne er (noen av) hendene som har 
våget å rakne opp trådene i genseren, for å gjenvinne rom 
og gjenskape disse rommene gjennom empati, felleskap og 
kunnskapsdeling – hendene deres kan lede oss langs veien 
og gjennom nyskapende mønstre, bevege oss mot framtiden�

Til slutt er The Hands That Unravel the Sweater også 
en kuratorisk ytring; det er et hensiktsmessig forsøk på å 
tale for, og trekke frem det utrolige mangfoldet av skapere 
hvis prosesser og stemmer former, syr, støper, blåser, 
vever, sliper, smelter og forteller om samtidens kunst-
håndverksrike, som er en verden der forskjeller omfavnes� 
Kunsthåndverkets stemme, med hensyn til nåtidens sosio-
politiske problemstillinger, må fortsatt høres�

3 Ibid, 232�
4 Anthea Black og Nicole Burisch, red, introduksjon i The New Politics of the Handmade: 

Craft, Art and Design. (London: Bloomsbury, 2020) side 6�
5 Erika Stöckel og Matt J Smith� Personlig intervju med forfatter, Zoom� 15� mars, 2022�
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ARTIST BIOS

Faith Ringgold (b� 1930) is based in New York 
and is a painter, sculptor, teacher, activist and 
author of numerous award-winning children’s 
books� Known for her oil paintings from the 
1960s and her narrative painted story quilts, 
Faith Ringgold created a body of work in the 
1970s that reflects political activism and her 
personal story within the context of the women’s 
movement� Faith Ringgold was one of a very 
small group of black women who helped galva-
nize the Black and Feminist Art Movements in 
New York in the 1970s� Ringgold’s first story quilt 
Who’s Afraid of Aunt Jemima? was created in 
1983 as a way of publishing her unedited words� 
The addition of text to Ringgold’s quilted paint-
ings has developed into a unique medium and 
style all her own�

Hannah Ryggen (1894–1970) was born in 
Malmö, Sweden and moved to Norway in 1924� 
Beginning her artistic training as a painter, 
Ryggen’s true passion became weaving from 
which she established a successful career in 
her lifetime� She is well-known for her imagery 
about the joys and sorrows of the world around 
her, and her work continues to inspire people to 
this day�

Elisabeth Haarr (b� 1945) lives and works in 
Kristiansand, Norway� She graduated from 
the textile course at the Norwegian National 
Academy of Craft and Art Industry in 1967 and 
had her first solo exhibition in 1973� Throughout 
her career, she has been at the forefront of 
promoting textile art and bringing economic 
and institutional recognition to women artists 
in Norway� Haarr was selected to take part in 
the Festival Exhibition at Bergen Kunsthall 
where a monograph exhibition of her works was 
presented in 2021�

In her practice Karen Kviltu Lidal (b� 1979) 
uses weaving, drawing, sculpture, video and 
performance in order to map, trace, document 
and displace architecture and spaces� She 
is interested in the interplay between logic 
and bodily experiences and the execution of 
projects through craft and the work of the body 
is important� Often using her own body as a 
reference for scale, Kviltu Lidal investigates the 
built structures around us and how a city and its 
architecture relates to the body and connects to 
gender, power and the social�

Ahmed Umar (b� 1988), is a cross-disciplinary 
artist, working with ceramics, jewelry and 
performance� He came to Norway in 2008 as 
a political refugee from Sudan� His practice 
is strongly influenced by the themes of his 
upbringing and his experiences of living in a 
society structured around religion� His works 
recreate a narrative of his own life story 
utilizing various techniques such as sculpture, 
printmaking, painting and performance� In his 
attempt to resolve the contradictions of living 
in a distant and secular place, Umar mobilizes 
these methods to explore the complex rela-
tionship between identity, authority, sexuality, 
depression and art� His work is charged with 
social critique, a sense of directness, Arabic 
calligraphy and a hint of his Nubian visual 
heritage� They reflect his memories and signal 
a long process of self-understanding and 
acceptance�

matt lambert (b� 1989) is a non-binary, trans, 
multidisciplinary collaborator and co-con-
spirator working towards equity, inclusion 
and reparation� lambert presents body and 
body related objects approached through the 
vernacular of jewelry to create space for the 
viewer to question positionality, fixedness, and 
chimerism that goes beyond binary thinking� 
They are a founder and facilitator of The Ful-
crum Project and currently are a PhD student 
between Konstfack and University of Gothen-
burg in Sweden� They hold a MA in Critical 
Craft Studies from Warren Wilson College 
and an MFA in Metalsmithing from Cranbrook 
Academy of Art�

Erika Stöckel (b� 1989) is from Kiruna, 
Sweden and currently based in Oslo� Her 
interests revolve around power structures, the 
effect of the external gaze and how it creates 
bodily norms� By examining the mechanisms 
behind these norms, she has in recent years 
looked at her Sami background and history� 
Stöckel takes hold of historical events and 
connects them with current times where 
her own body acts as a glue in between� A 
collected group of ceramic sculptures are 
the foundation of Stöckel’s artistic practice: 
heavy stomachs, closed body openings and 
folds� They serve as the protagonist carrying 
the narrative forward� By giving them names, 
friendships, interiors and activities, she wants 
to bring subjecthood to the anthropomorphic 
ceramic objects� 
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KUNSTNERBIOGRAFIER

Faith Ringgold (født 1930) er basert i New York� 
Hun er maler, skulptør, lærer, aktivist og forfatter 
av flere prisbelønnede barnebøker� Ringgold 
er kjent for sine oljemalerier fra 1960-årene og 
sine narrative vevde og malte fortellingstepper� 
Kunstnerskapet til Ringgold fra denne perioden 
reflekterer omkring politisk aktivisme og hennes 
personlige erfaringer med kvinnebevegelsen� 
Ringgold var del av en liten gruppe svarte 
kvinner som bidro til å oppildne the Black and 
Feminist Art Movements i New York i 1970-årene� 
Ringgolds første fortellingsteppe, Who’s Afraid 
of Aunt Jemima?, skapte hun i 1983, her som et 
redskap for å publisere sine egne ord, uten redi-
gering eller sensur� Det at Ringgold begynte å 
tilføye tekst på sine vevde teppemalerier, utviklet 
kunstnerskapet hennes til å bli et unikt medium 
og sin helt egne stil� 

Hannah Ryggen (1894–1970) ble født i Malmö, 
Sverige og flyttet til Norge i 1924� Det var 
med maleriet at hun begynte sin kunstneriske 
utdannelse, men Ryggens ekte lidenskap ble 
vevekunsten, og det var med veven at hun eta-
blerte en vellykket karriere� Hun er godt kjent for 
sitt billedspråk som behandler gleder og sorger 
i verden rundt henne� Ryggens verker er fortsatt 
en viktig inspirasjonskilde�

Elisabeth Haarr (født 1945) bor og arbeider i 
Kristiansand, Norge� Hun var ferdig utdannet på 
tekstillinja ved Statens Håndverks- og Kunstin-
dustriskole i 1967 og holdt sin første soloutstilling i 
1973� I løpet av hele sin karriere har hun stått i spis-
sen for å fremme tekstilkunst og å gi økonomisk og 
institusjonell anerkjennelse til kvinnelige kunstnere 
i Norge� I 2021 ble Haarr valgt ut som festspillkun-
stner, og hennes arbeider ble vist i en soloutstilling 
på Bergen Kunsthall� Festspillutstillingen er en av 
Norges viktigste samtidskunstutstillinger�

Karen Kviltu Lidal (født 1979) tar i bruk veving, 
tegning, skulptur, video og performance for å 
kartlegge, spore, dokumentere – og endre på – 
arkitektur og rom� Hun er interessert i samspillet 
mellom logikk og kroppslige opplevelser� I 
Kviltu Lidals prosjekter setter hun både fokus 
på håndverk og kropp� Hun bruker derfor ofte 
sin egen kropp som målestokk, for å undersøke 
strukturene som eksisterer rundt oss, som 
hvordan byer og deres arkitektur forholder seg til 
kroppen og hvordan disse strukturene er relatert 
til- og påvirker kjønn, makt og det sosiale�

Ahmed Umar (født 1988) er en tverrfaglig 
kunstner som jobber med keramikk, smykker 
og performance� Han kom til Norge i 2008 som 
politisk flyktning fra Sudan� Praksisen hans er 
sterkt påvirket av hans oppvekst og erfaringer 
fra et samfunn strukturert av religion� Umar 
tar i bruk ulike teknikker som skulptur, trykk, 
maleri og performance� Han gjenskaper ofte 
fortellingen fra sin egen livshistorie, som et 
forsøk på å løse motsetningene ved det å bo 
på et fremmed og sekulært sted� Umar bruker 
disse metodene for å utforske de kompliserte 
forholdene mellom identitet, autoritet, seksu-
alitet, depresjon og kunst� Verkene til Umar er 
ladet med samfunnskritikk, ærlighet, arabisk 
kalligrafi og bærer med seg elementer fra hans 
nubiske visuelle arv� Umars verk gjenspeiler 
minner og vitner om en lang prosess for selv-
forståelse og aksept�

matt lambert (født 1989) er en ikkebinær-  trans-
samarbeider og -medsammensvoren, som gjen-
nom ulike tverrfaglige kunstuttrykk jobber for 
likestilling, inkludering og reparasjon� lambert 
bruker smykker som et vokabular for å utforske 
kroppen og kroppsrelaterte gjenstander for å 
skape et rom der tilskueren kan stille spørsmål 
om posisjon, det etablerte og kimerisme, temaer 
som beveger seg forbi binær tenkning� lambert 
er grunnlegger og tilrettelegger for The Fulcrum 
Project og er nå doktorgradsstipendiat på 
Konstfack og Universitetet i Göteborg i Sverige� 
De har en MA i Critical Craft Studies fra Warren 
Wilson College og en MFA i Metallsmiing fra 
Cranbrook Academy of Art�

Erika Stöckel (født 1989) er fra Kiruna, Sverige 
og er basert i Oslo� Stöckel er interessert i 
temaer som omhandler maktstrukturer, det 
eksterne blikket og dets påvirkning, samt hvor-
dan kroppslige normer skapes� I arbeidet med 
å undersøke mekanismene bak disse normene 
har hun de siste årene tatt utgangspunkt i sin 
egen samiske bakgrunn og historie� Stöckel 
tar for seg historiske hendelser og kobler dem 
sammen med nåtiden, der kroppen hennes 
fungerer som limet mellom fortid og samtid� 
Grunnlaget i Stöckels kunstneriske praksis er 
en gruppe keramiske skulpturer, her kan man se 
tunge mager, lukkede kroppsåpninger og folder� 
Skulpturene fungerer som hovedpersoner, som 
trekker et narrativ fremover� Ved å gi de antropo-
morfe keramiske gjenstandene navn, vennskap, 
et interiør og aktiviteter søker hun å gi dem en 
egen subjektivitet�  
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In his practice Matt J Smith (b� 1971) unpacks 
the work of establishment organizations and 
shifts their — and their visitors’ — points of 
reference� Using techniques of ‘institutional 
critique’ and ‘artist intervention,’ the familiar 
is made unfamiliar and power structures are 
brought to light� Using craft, with its connota-
tions of the amateur, accessibility and gender 
and exploiting its place in the art world, the work 
celebrates the mainstream and also unsettles 
it, taking objects from their intended roles and 
repurposing them in alternative situations and 
narratives� Through re-appropriation and reinter-
pretation, the work aims to question the master 
narratives we are told and provide a space in 
which marginalized viewpoints are given space 
and alternative and contradictory conclusions 
can be made�

BOOM! Glass Group is a female separatist 
group exclusively for artists working with glass� 
Members include Ammy Olofsson, Erika Kris-
tofersson Bredberg, Matilda Kästel, Nina West-
man and Sara Lundkvist� Based in Sweden, their 
aim is to create new opportunities for a feminist 
platform, and they seek to find new methods for 
strengthening the glass scene so that the struc-
tures and norms of today’s glassmaking tradition 
cease to apply and a wider understanding of the 
possibilities that glass offers to artists is pro-
moted� They create meeting places where skills 
and experiences can be shared and to provide 
a space to grow strong, develop ideas, create 
exhibitions and enter into collaborations� 

Hannah Ryggen Army is a political and 
artistic platform founded by Julie Ebbing in 2013 
with an ever-changing group of artists involved� 
Currently the group consists of Julie Ebbing and 
Grete Johanne Neseblod�

CONTRIBUTING WRITERS

Anthea Black (b� 1981) is a Canadian artist, 
writer, and curator� Their ongoing engagement 
with contemporary craft includes The New 
Politics of the Handmade: Craft, Art and Design 
(Bloomsbury, 2020), “Craft and the Polymor-
phous Perverse” and Pleasure Craft (Carleton 
University Art Gallery, 2016) and SUPER 
STRING (Stride Gallery, 2005)� Black’s new 
curated exhibition The Embodied Press: Queer 
Abstraction and the Artists’ Book will tour 
through 2023� They are an Assistant Professor 
of Printmedia, Craft, and Graduate Fine Arts at 
California College of the Arts�

Curator Anne Klontz (b� 1978) currently divides 
her time as Head of Exhibitions at Konstfack 
University of Arts, Crafts and Design and as 
Program Manager at Index The Swedish Con-
temporary Art Foundation� In 2021, she curated 
and produced Konstfack’s annual Degree Exhi-
bition which included 175 graduating students� 
Other recent exhibitions include the group 
exhibition “2084” at the Cable Factory, a collab-
oration with Catalysti Transcultural Artists in 
Finland (2020) and she was the Assistant Cura-
tor of Momentum10, “The Emotional Exhibition” 
in Moss, Norway (2019)�
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Matt J Smith (født 1971) undersøker og tar fra 
hverandre arbeidet til etablerte organisasjoner 
for å forskyve deres – og deres besøkendes – 
referansepunkter� Ved bruk av teknikker som 
«institusjonell kritikk» og «kunstintervensjoner» 
belyser han maktstrukturer ved å gjøre det 
kjente, ukjent� Ved bruk av kunsthåndverk og dets 
konnotasjon til amatørarbeid, tilgjengelighet 
og kjønn, samt utnyttelsen av kunsthåndverket 
på kunstfeltet, både feirer og forstyrrer Smiths 
verk det som er mainstream� Han flytter dermed 
gjenstander bort fra deres tiltenkte roller og gir 
dem nye formål innenfor alternative situasjoner 
og fortellinger� Gjennom re-appropriasjon og 
gjenfortolkning, forsøker arbeidene hans å stille 
spørsmål ved de store fortellingene, for å skape 
et rom for at marginaliserte synspunkter kan 
få plass og for at alternative og motstridende 
konklusjoner kan formes�

BOOM! Glass Group er en kvinnelig separatist-
gruppe for glasskunstnere� Medlemmene 
inkluderer Ammy Olofsson, Erika Kristofersson 
Bredberg, Matilda Kästel, Nina Westman og 
Sara Lundkvist� Gruppen har base i Sverige og 
jobber for å åpne opp utvide muligheter for den 
feministiske plattformen� Sammen søker de 
nye metoder for å styrke glassmiljøet og for at 
strukturene og normene i dagens tradisjonelle 
glassarbeid skal slutte å gjelde� De ønsker å 
fremme en bredere forståelse for alle de ulike 
mulighetene glass tilbyr kunstnere� Gruppen 
skaper også møtesteder der man kan dele 
kunnskap, evner og erfaringer, dermed tilbyr de 
en møteplass hvor man kan finne styrke, utvikle 
ideer, skape utstillinger og inngå i nye og ulike 
samarbeid� 

Hannah Ryggen Army er en politisk og kunst-
nerisk plattform grunnlagt av Julie Ebbing i 2013, 
og som består av en stadig skiftende gruppe 
kunstnere� For tiden består gruppen av Julie 
Ebbing og Grete Johanne Neseblod�

MEDVRIKENDE FORFATTERE

Anthea Black (født 1981) er en kanadisk 
kunstner, forfatter og kurator� Blacks pågående 
arbeid med kunsthåndverk inkluderer The New 
Politics of the Handmade: Craft, Art and Design 
(Bloomsbury, 2020), «Craft and the Polymor-
phous Perverse» og Pleasure Craft (Carleton 
University Art Gallery, 2016), samt SUPER 
STRING (Stride Gallery, 2005)� Blacks nyeste 
kuraterte utstilling The Embodied Press: Queer 
Abstraction and the Artists’ Book kommer til å 
turnere og besøke flere steder gjennom 2023� De 
er universitetslektor i trykk, grafisk design og, 
kunsthåndverkog har en kunstfaglig mastergrad 
fra California College of the Arts�

Kurator Anne Klontz (født 1978) er både 
utstillingsleder ved Konstfack University of Arts, 
Crafts and Design og leder for utstillingspro-
grammet ved Index The Swedish Contemporary 
Art Foundation� I 2021 var hun kurator og pro-
dusent for Konstfacks årlige avgangsutstilling, 
som inkluderte 175 avgangsstudenter� Andre 
nylige utstillinger inkluderer gruppeutstillingen 
«2084» ved Cable Factory, et samarbeid mellom 
Catalysti Transcultural Artists i Finland (2020)� I 
tillegg var hun assisterende kurator for Momen-
tum10, «The Emotional Exhibition» i Moss, 
Norge (2019)�
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The American Collection #6: 
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Acrylic on canvas, painted and 
pieced border� 
193 ✕ 201 cm 
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Rights Society (ARS), New 
York, Courtesy ACA Galleries, 
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Image: readsreads�info (p� 40)� 
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Hannah Ryggen 
Blood in the Grass, 1966  
Tapestry weave in wool and 
linen with pile� 
240 ✕ 290 cm 
© KODE Art Museums and 
Composers Homes, Norway, 
VG Bild-Kunst, Bonn 2019�  
Image: Dag Fosse / KODE (p� 41)�

Elisabeth Haarr 
Refugee Blanket. Welcome, 2020 
Duvet cover, newsprint, plastic, 
silk, glued cotton, wool, gift 
wrap, plastic applied with silk 
thread�  
185 ✕ 130 cm 
Assistant: Stian Jacobsen 
Image: Thor Brødreskift 
/ Bergen Kunsthall  
(pp� 50, 52)�

Karen Kviltu Lidal 
Femme Maison, 2022 
Handwoven with wool from 
Norwegian Short Tail Landrace 
and linen�  
200 ✕ 62 cm  
Images courtesy of the artist 
(pp� 51, 53)�

Ahmed Umar 
Golden Phalanges, 2020 
Wood, bone, glass, hair and 
plaster�  
Sizes variable� 
Images courtesy of the artist 
(pp� 64, 66)�

matt lambert 
What’s My Status, 2021 
Metal rim tags and blood of 
artist�  
Size variable� 
Image from the book Kiff Slem-
mons Tag You’re It! (pp� 65, 67)�

Erika Stöckel 
Lasting Scars Are Created by 
Violent Force, 2020–2022 
Ceramic and metal�  
Sizes variable� 
Images courtesy of the artist 
(pp� 76, 78)�
 
Matt J Smith  
After Romney, 2021 
Reworked textile with wool� 
54 ✕ 68 cm 

La Pêche, 2021 
Reworked textile with wool� 
50 ✕ 65 cm 
Images courtesy of Cynthia 
Corbett Gallery  
(pp� 77, 79)�

Boom! Glass Group 
Tiffany Junta, 2022 
Cast, blown and slumped glass, 
copper and diodes� 
110 ✕ 70 cm 
Image courtesy of the artists 
(pp� 90, 92)�

Hannah Ryggen Army 
Privileged Pussy, 2021 
Textile, embroidery and 
graphic prints�  
Sizes variable� 
Images courtesy of the artists 
(pp� 91, 93)�
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