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Materialet som ytring

FORM var til stede da faglærerstudentene i Formgiving, kunst og hånd-
verk stilte ut arbeider i Galleri PP 33 etter en fordypningsoppgave de 
hadde hatt det første semesteret i utdanningsløpet. Studentene er 
inndelt i tre grupper som roterer i perioder på 6 uker med undervis- 
ning innen tegning, tekstil og keramikk. Utstillingen viste student-
arbeider fra tre ulike verksteder.

Studentutstilling i Galleri PP 33

Førsteårsstudentene kunne vise respekta-
ble sluttprodukter etter den korte perioden 
med undervisning på ett verksted. Kristine 
Einarsen, Linn Selvik og Kristina Bjørn-
son viste rundt i utstillingen og fortalte om 
arbeid på verkstedene og om fordypnings-
oppgavene. 

Tegning
Førstelektor Inger Marie Søyland har 
den grunnleggende tegneundervisning-
en det første studieåret i faglærerutdan-
ningen. Innledningsvis i perioden ble 
studentene kjent med varierte formale 
virkemidler og hadde ulike øvelser med 
hensyn til metoder, redskaper og teknik-

ker. Deretter fikk de en fordypnings- 
oppgave i forlengelsen av en ekskursjon 
til Norske Kunsthåndverkeres årsutstill-
ing 2013. Arbeidsområdet var “Min ap-
propriasjon; ny anvendelse av allerede 
eksisterende kunstverk. Studentene skulle 
innhente informasjon fra kunsthåndverk-

utstillingen som grunnlag for eget bilde. 
Dette skulle gjenskapes i ny form, ny 
teknikk, nytt uttrykk og plasseres i en ny 
sammenheng/kontekst. Sluttproduktet var 
studentens appropriasjon i ny kontekst. 
Prosessen skulle dokumenteres med foto 
og tekst og fire studier fra utgangspunkt til 
resultat skulle fremlegges. 

Appropriasjon
Kilde: Moca. The Museum of Con-
temporary Art Los Angeles

To appropriate is to borrow. Appro-
priation is the practice of creating a 
new work by taking a pre-existing 
image from another context — art 
history, advertising, the media —
and combining that appropriated 
image with new ones.

Studentarbeidet av Pernille T. Blengsli er appropriasjon av verket Pantheon av Målfridur Adalsteins-
dottir.

“Alderdom/sorg og savn” av Annika Furustad.

Tekstil som ytring.
Høgskolelektor Randi Veiteberg Kvelle-
stad er ansvarlig for undervisningen i tek-
stil. Faglærerstudenten Kristine Einarsen 
viste fram en fyldig arbeidsperm som in-
neholdt eksempler fra arbeidsperioden. 
De hadde jobbet med toving, nunofilt-
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Studentarbeidet “Synsvinkel” i tekstil av Anette Vesteraas viser ulike motiver ettersom  arbeidet betraktes fra ulike synsvinkler.

“Global oppvarming og menneskenes påvirkning på jordkloden” av Kristina Bjørnson.

“Vegring” av Marthe Kroondijk.

ing, masketeknikk, stofftrykk, symaskin, 
broderi og mola-teknikk, forsvinnings-
stoff, og transferteknikk for å nevne noe. 

I fordypningsarbeidet skulle studentene 
velge en av teknikkene fra perioden, ut-
forske den og materialet ved å bruke rele-
vant virkemiddel. Utforskingen skulle 
ende i ett eller flere sluttprodukt som speil-
er eller kommuniserer med vår tid. Som 
utgangspunkt valgte de enten A: et tema 
for ytringen sin. Det kunne være en kon-
kret ytring om et samtidsaktuelt tema, men 
det kunne også være et mer åpent subtilt 
og underfundig tema, eller B: et kunstverk 
med en replikk/kommentar til kunstverket 
som ytring. 

Keramikk som ytring
Førsteamanuensis Gunhild Vatn under-
viser studentene i keramikk. I arbeidsperi-
oden fikk de grunnleggende kjennskap til 
ulike materialer. De jobbet med forskjel-
lige teknikker som for eksempel flate-
teknikk, pølseteknikk og modellering.  
Videre jobbet de blant annet med tekstur, 
overflatebehandling i ulike kvaliteter og 
med støping.

I fordypningsoppgaven med temaet “kera-
misk kunst i samtiden” skulle student-
ene undersøke hvordan de kunne bruke 
keramiske virkemidler og uttrykk som 
ytringsform. Den skapende prosessen 
skulle omfatte grundig skisseprosess og 
formale studier i keramiske materialer 
gjennom ulike faser. Dette skulle resul- 

tere i et sluttprodukt i keramikk. Prosessen 
skulle dokumenteres og drøftes i en skrift-
lig rapport. Arbeidet var inndelt i tre faser. 
I den første fasen skulle studentene hente 
inspirasjon fra keramisk kunst i samtiden. 
Videre skulle de analysere de kunstneriske 
virkemidlene i dette verket ved hjelp av 
foto, tegninger og skriftlige refleksjoner. 
I fase to stod de fritt til å jobbe med en 
konkret eller en mer åpen, subtil og under-
fundig ytring om et samtidsaktuelt tema. 

Tredje fase var arbeid med skisser og form- 
utvikling. (Skisser i leire og evt. tegning) 
De skulle jobbe utforskende med kunst-
neriske virkemiddel og uttrykk og under-
søke hvordan man kan bruke de keramiske 
virkemidlene for å skape en ytring. Fjerde 
fase bestod av videreutvikling mot et slutt-
produkt; studier i leire som førte frem mot 

sluttproduktet.  Avslutningsvis skulle stu-
dentene i siste fase undersøke ulike over-
flate-uttrykk. De skulle studere hvordan 
overflaten kunne bidra til å forsterke idé 
og ønsket uttrykk.

Inger Marie Søyland, Randi Veiteberg 
Kvellestad  og Gunhild Vatn som under-
viser førsteårsstudentene i tegning, tekstil 
og keramikk understreker at de jobber 
mye med det formale. Det er forventet at 

studentene skal jobbe videre med dette 
ut over undervisningstiden på høgskolen.  
Utvikling av forståelse for det formale 
krever hardt arbeid, tid og tålmodighet. 


