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Design og kunsthåndverk 1905 - 2005 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design -Kunstindustrimuseet 

 

 
FORM ser den nye basisutstillingen på Kunstindustrimuseet i Oslo: "Design og kunsthåndverk 1905-2005", som en 

videreføring av fjorårets "Stil 1100-1905". Den nye utstillingen er museets store satsing i designåret 2005. Utstillingen 

er bygd opp omkring en hovedlinje som viser modernismens utvikling gjennom ulike faser; fra 1800-tallets reformer 

innenfor design og kunsthåndverk, gjennom Art Deco, funksjonalisme, Scandinavian Design, popmodernisme og frem 

til postmodernismen. 

 

 
Høydepunkter fra design og kunsthåndverk fra 1905 -2005 på 
Kunstindustrimuseets nye basisutstilling. 

Klasse 9A fra Ruseløkka skole tegner og noterer fra utstillingen. 

 

 

Selv om hovedvekten i utstillingen er lagt på norsk designhistorie, blir den sett på bakgrunn av internasjonal design. Det 

fokuseres på seks perioder som viser avantgardiske høydepunkter fra norsk og internasjonal designhistorie innen epokene: 

Protomodernismen ca. 1850-1920 

Art Deco 1920-1930 

Funksjonalismen ca. 1930-1945 

Scandinavian design 1945-1965 

Popmodernismen 1965-1980 

Postmodernismen 1980-2005 

I tillegg til hovedlinjene presenteres en rekke forskjellige temaer. Her kan en blant annet studere "modernismens lys", med 

lamper fra 1900 og fram til i dag. Produktdesign vises i en egen seksjon - med produkter fra Jordan, Helly-Hansen, Viking m.fl. 

Vi kan også se skrivemaskinens utvikling og smakebiter fra norsk grafisk design. Drakter har fått sin plass i utstillingen - både 

popmodernistiske, maksimalistiske og minimalistiske, og mange vil nok nikke gjenkjennende når de ser tidens moteskiftninger. 

Her er i det hele tatt mye som vil vekke minner hos mange. Det er den nære historien som fortelles, med en bred presentasjon 

av vår tids gjenstandskultur. 

Hovedvekten i utstillingen er lagt på norsk design og kunsthåndverk, sett på bakgrunn av en internasjonal utvikling. Rundt tre 

fjerdedeler av gjenstandene er norske, og en rekke enkeltkunstnere har fått sine egne seksjoner. Her presenteres blant annet 

møbler og tepper av Gerhard Munthe, serviser av Nora Gulbrandsen, smykker av Tone Vigeland, popkulturen sett med Verner 

Pantons øyne, fargesprakende postmodernisme fra den italienske Memphis-gruppen og emaljegjenstander fra Grete Prytz 

Kittelsen. 

 
Kunstindustri 

Avledet av det engelske ordet "art-industry", skulle forbinde kunst og industri under industrialismens fremvekst. "Kunstnere til 

industrien" var parolen og mange av de tidlige formgiverne var kunstnere eller arkitekter. Kunstindustrien omfattet på 1800-tallet 

både design, kunsthåndverk og husflid, men kom etter hvert til å begrense seg til de såkalte mykere industrigrener hvor 

håndveket har en viss betydning, som for eksempel innen glassverkene, gullsmedverkstedene, porselenfabrikkene, møbel- og 

tekstilindustrien. 

 
Brukskunst 
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var "brukbare og kunstnerisk vakre gjenstander". Betegnelsen kom delvis til å erstatte kunstindustribegrepet utover 1900-tallet, 

særlig etter at Foreningen Brukskunst ble startet i 1918. Brukskunst ble raskt et moteord på samme måte som design er i dag. 

Begrepet omfattet både industrifremstilte gjenstander og kunsthåndverk. Fra 1970-årene fikk ordet en negativ klang i 

kunsthåndverkskretser. 

 
Kunsthåndverk 

betegner tradisjonelt kunstobjekter med en klar materialforankring og med historiske røtter i håndverket. Kunsthåndverkerne har 

hovedsakelig benyttet materialer som tekstil, keramikk, metall, glass, tre og lær. Dagens kunsthåndverkere har utvidet fagets 

nedslagsfelt både når det gjelder valg av materialer og teknikk, og de lager gjenstander som spenner fra billedkunst til 

bruksgjenstander. 

 
Industridesign 

av det engelske uttrykket "industrially produced design" har som formål å høyne kvaliteten på industrifremstilte produkter og 

systemer. Et samspill mellom estetikk, egonomi, teknologi, økologi og økonomi skal utgjøre en helhet til beste for bruker og 

produsent. I industridesign vektlegges praktiske og funksjonelle egenskaper ved produktet. Relasjonen mellom form, 

produksjonsprosesser, økonomi, materiale og bruk er også viktig. 

 
Design 

er et engelsk ord som betyr formgivning i bred forstand. Det kan derfor omfatte alle de aktuelle begrepene kunstindustri, 

brukskunst, kunsthåndverk og industridesign. Design blir definert som utformingen av produkter og tjenester som har en god 

form i samsvar med funksjon, men handler også om kommunikasjon, egenart og identitet. 

(Utdrag fra Kunstindustrimuseets nettsider.  www.nasjonalmuseet.no) 

 

 
Postmodernisme i 1980 årene. Skulptur 
"Nu gider jeg ikke være pæn længre", 
porselen, Haico Nitzche, Norge, 1985 

Postmodernisme i 1980 årene 
Vannkanne, stål, plast, Michael Graves, Alessi, Italia, 1985 

Globalisering og urbanisme 
Kreasjon "Forventningens gys", bomull, skinn, 
Ellinor Flor, Norge, 1985 

 
 

 

http://www.nasjonalmuseet.no/
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Motorsykkel "Moto 6.5", Philippe Starck, Aprila, Italia, 1995 Krukke "Beltedyr", leirgods, Nina Malterud, Norge, 
1990. Krukke "Skår i gleden", leirgods, Beth Wyller, 
Norge, 2001 

 
 

FORM besøker den nye basisutstillingen og tenker at det må være ypperlig å gå hit med elever! Ikke før vi har tenkt ferdig 

kommer en gruppe ungdomsskoleelever med papirer for tegning og notater gjennom lokalet. Det er klasse 9A fra Ruseløkka 

skole. Læreren Eldbjørg Dahl kommer like etter. 

- Det er veldig flott å kunne jobbe her med elevene! bekrefter Eldbjørg. Elevenes entusiasme og engasjement underbygger 

påstanden. De grupperer seg rundt om i utstillingen med oppgavene de skal løse. Eldbjørg Dahl er generøs og gir oss noen 

eksemplarer så vi kan dele dem med FORMs lesere: 

 
Utstilling på Kunstindustrimuséet 

Se på bildene på utdelte ark . Finn ut følgende: 

– Hvem har designet disse tingene? 

– Når? 

– Hvilke materialer er de laget i? 

– Hvilken stil hører de inn under? 

Utstillingen viser høydepunkter innen norsk og internasjonal stilhistorie. 

Velg deg en gjenstand for hver epoke. Beskriv gjenstandene slik at stilen forklares tydelig. Lag tegninger til. 

Utstillingen har en egen avdeling om produktdesign. Forklar hvordan produktdesign forgår! 

 
Presenter en gjenstand du liker! 

Forklar om gjenstandens 

- form 

- materialer 

- farger 

- funksjon 

Du kan gjerne lage tegninger eller ta bilder av den. Hvor gammel er den? Hvorfor liker du den? 
 

 
 


