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Utsagnet tilhører museumsdirektør og kunsthistoriker 
Jan-Lauritz Opstad, og utgjør de to første setningene i en 
tekst han skrev til utstillingen «Smykker-85». 

Utstillingen som ble vist på Nordenfjeldske Kunstindustri-
museum høsten 1985, var den første større internasjonale 
mønstringen av ny smykkekunst i Skandinavia. 111 verk 
signert norske og internasjonale kunstnere ble presentert.  
I «Smykker- 85» inngikk 50 verk fra museets smykkesamling, 
ervervet i løpet av korte seks år fra 1978-1984, sammen-
stilt med en stor gruppe unge og til dels ukjente kunstnere 
og studenter Opstad hadde invitert med. Blant de utvalgte 
inviterte smykkekunstnerne var Sigurd Bronger. Som ferdig- 
utdannet ved MTS Vakschool i Schoonhoven i Nederland  
i 1979 var invitasjonen fra Opstad av stor betydning.

Uttrykkene og materialene i utstillingen Smykker-85 var 
mangfoldige. Smykkemiljøet hadde de siste årene beveget 
seg mot et bredere spekter av materialvalg. Mange hadde 
begynt å bruke materialer som plast, gummi, aluminium, 
titan, pianotråd, tre og readymades. Datidens smykkekunst i 

Norge hadde gått bort fra Scandinavian design og dets funk-
sjonalitet, i motsetning til smykkekunstmiljøene i de andre 
skandinaviske landene. Smykkets funksjon sto ikke lenger 
alene i sentrum.

Når Sigurd Bronger returnerer til Trondheim og TSSK i no-
vember i år er det hovedsakelig som kurator. «Smykker 
85-21. New thinking, new materials» har som tittelen tilsi-
er tydelige referanser til «Smykker-85», og er kuratert av 
Bronger i samarbeid med kunstnerkollega Kirsti Reinsborg 
Grov. Et viktig kuratorisk utgangspunkt for utstillingssam-
arbeidet er å undersøke premisser for materialvalg og ut-
trykksform i smykkekunsten, gjennom en sammenstilling av 
nye verk og kanoniserte verk fra 1980-tallet. Dette tiåret 
representerer et viktig omdreiningspunkt i forståelsen av 
«den nye» norske/internasjonale smykkekunsten, og det er 
spesielt den radikalt nye materialbruken yngre kunstnere 
anvendte som endret synet på smykket som objekt. Det som  
nå gjør seg gjeldende i møte med smykket er framfor alt den 
kunstneriske ideen og verkets uttrykk fremfor bruk av edle 
metaller.

Mens Opstad for 40 år siden inviterte et bredt spekter av 
norske kunstnere har Bronger og Grov valgt å invitere fem 
smykkekunstnere og seks studenter fra Kunsthøyskolen i 
Oslo, avdeling Metall- og smykkekunst. Deres arbeider pre-
senteres sammen med et utvalg smykker fra Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseets samling fra perioden 1985 og frem til 
2020. Flere av smykkene ble vist under «Smykker-85».

De inviterte kunstnere i «Smykker 85-21. New thinking, new 
materials» er kjent for sin fordypning i materiale og teknikk. 
Felles for dem alle er at deres arbeider er unike og nyskapen-
de i form og utrykk, og at de har mange håndverkskvaliteter  
i utførelsen av smykkene. Videre kommuniserer smykkene en 
ide/tanke og et budskap som gjør at de får et tydelig personlig 
kunstnerisk uttrykk. Smykkene deres kan betraktes som små 
objekter i rommet, og behøver ikke sees på som dekorasjon på 
kropp. Gjennom å inkludere sine studenter med i utstillingen 
ønsker Bronger å tilby en unik mulighet som kan motivere og 
inspirerer dem, og samtidig åpne for en mulighet for studen-
tene til å fordype seg i smykkekunsten.

Jan-Lauritz Opstad ønsket med «Smykker-85» å formidle for 
publikum smykkekunstnerens nye tilnærming til sitt materia-
le og hvordan ideen om smykket som kunstobjekt endret seg 
på få år. Sigurd Brongers utgangspunkt for «Smykker 85-21 
New thinking, new materials» er å undersøke hvordan smyk-
kekunsten har utviklet seg etter 1985. Finnes det i dag nye 
og banebrytende materialer å anvende, hva er disse i så fall, 
og hvordan kommer til uttrykk som bestanddeler i den sam-
tidige smykkekunsten? Ønsket er at utstillingen gir publikum 
et innblikk i den moderne smykkekunstens utvikling gjennom 
fire tiår, samt å skape økt nysgjerrighet og forhåpentligvis 
begeistring over det som rører seg innenfor smykkekunsten 
i dag.

Vi retter en stor takk til staben ved Nordenfjeldske Kunstin-
dustrimuseum for generøst utlån av smykker fra samlingen og 
tilhørende monter samt annen bistand underveis i utstillings-
produksjonen.

«For noen år siden var et smykke et smykke.  
Men det begynner å bli lenge siden.»



The first major exhibition of new jewellery art in Scandi-
navia was presented at Nordenfjeldske National Museum 
of Decorative Arts and Design, during the autumn of 1985. 
The exhibition “Jewellery-85” contained 111 artworks 
by both Norwegian and international jewellery artists.  
“Jewellery-85” was curated by the museum director and art 
historian Jan-Lauritz Opstad and it presented a large range 
of materials and expressions. 50 of the exhibited jewellery 
works belong to the museum’s collection, gathered during 
the short period of 1978-1984. The exhibition demonstrat-
ed an expanded use of materials, a turn where elements such 
as plastic, rubber, aluminum, titanium, piano wires, wood and 
readymades were utilized by a new generation of artists that 
no longer sought the need for function as a primary trait – as 
were custom in Scandinavian Design. 

Sigurd Bronger was invited to be part of “Jewellery-85”. Now, 
years later,  he returns together with Kirsti Reinsborg Grov 
to Trondheim as curator of  “Jewellery 85-21. New thinking, 
new materials”  with direct references to the significant ex-
hibition of 1985. At Trøndelag Centre for Contemporary Art, 
Bronger and Grov explores the choices of materials and ex-
pressions made in newer western jewellery art across time, 
through a constellation of contemporary jewellery objects 
and canonized jewellery artworks from the 80s till present. 

Bronger and Grov have invited five distinguished jewellery 
artists and six students attending Oslo National Academy of 
the Arts, department of Metal and jewellery. Their work is 
presented together with a selection of jewellery made be-
tween 1985 to 2020 belonging to the National Museum of 
Decorative Arts and Designs collection. Several of these ob-
jects were part of the exhibition “Jewellery-85”. The artists 
invited to “Jewellery-85. New thinking, new materials” are 
known for their specialization in materials and technique, 
for their unique and innovative forms and expressions, and 
for containing qualities of craftsmanship.

Jan-Lauritz Opstad wanted in 1985 to mediate the new ap-
proach to materials that jewellery art had taken and how 
the concept of jewellery as artworks had changed. Sigurd 
Bronger and Kirsti Reinsborg Grovs’ point of departure is to 
explore how the art of jewellery has developed since 1985. 
Are there any new and groundbreaking materials today left 
to use, and in that case - what are they, and how is this ex-
pressed in contemporary jewellery? The exhibition seeks 
insight in the development of modern jewellery art through 
four decades, and aspires to instill both curiosity and excite-
ment of the dynamic jewellery scene existing today. 
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Gijs Bakker er en nederlandsk smykkekunstner med utdanning 
fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og ved Konstfack-
skolan i Stockholm. Bakkers industrielt påvirkede design  
omfatter smykker, tilbehør til husholdningsapparater, møbler, 
interiør, offentlige rom og utstillinger.

GJIS BAKKER 
f. 1942

Dew drop (1982) 
Halssmykke, Ø 60 cm 
Plastlaminert fotografi på papir

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra utstillingen  
«Ny internasjonal smykkekunst» på Galleri F15 i 1986. 

Øvrige verk i utstillingen:  
Jaguar 3E 1975 Brooch (311) (2001)  
Brosje 
Citrin, fotografi og plexiglass på oksidert sølv

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra Galleri Ra på 
kunsthåndverksmessen Collect på Victoria and Albert Museum i 
London i 2006. 



Liv Blåvarp er en norsk smykkekunstner som arbeider  ekspres-
sivt i stort format og med trevirke som hovedmateriale. Hun 
henter inspirasjon fra naturen og folkekunsten, og arbeidene 
kombinerer ofte norske og eksotiske tresorter med elementer 
som bein og hvaltann. Blåvarp har gjort seg internasjonalt be-
merket med sine fargerike organiske halsklaver som utforsker 
treets taktile kvaliteter og økonomiske verdi.

LIV BLÅVARP
f. 1956

uten tittel (1985) 
Brosje, 6,9 cm 
Certosinateknikk 
Intarsia av laminert morbærfikentre og rosentre med sølv 

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra utstillingen 
«Tendenser 1985» i Galleri F15 på Jeløy i 1985.



SIGURD BRONGER
f. 1957

Hvit brosje (1993) 
Brosje, 7.5 x 3.5 x 5.5 cm 
Polyester, messing, lakk, stål og sølv

Brosjen ble gitt som gave til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum av 
Norske Kunsthåndverkere i anledning Nordenfjeldske Kunstindustri-
museums 100-årsjubileum i 1993.

Øvrige verk i utstillingen:  
Sustainable construction #441 (2020) 
Brosje 
Papp, messing, sølv og bomullstråd

Sigurd Bronger er en norsk kunsthåndverker og smykkekunstner 
som stiller spørsmål med hva et smykke er og hva det kan være. 
Hans bærbare objekter, eller bæreinstrumenter, utfordrer 
skillet mellom kunsthåndverk og samtidskunst og har ofte et 
humoristisk og absurd uttrykk. Bronger er utdannet ved MTS 
Vakschool i Schonhooven, Nederland (1979) og er professor II  
i Metall- og smykkekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo.



Sam Tho Duong er en vietnamesisk smykkekunstner som bor 
og arbeider i Pforzheim, Tyskland. Hans brosjer og smykker  
i overdimensjonerte formater har et organisk uttrykk hvor både 
syntetiske og naturlige materialer, som i serien Frozen hvor 
ferskvannsperler, sølv, plast og nylon, kombineres. Duong er ut-
dannet designer fra Universitetet i Pforzheim (1992).

SAM THO DUONG 
f. 1969

Frozen (2014) 
Halssmykke, 53,6 x 11,5 cm  
Patinert sølv, ferskvannsperler og nylon

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra  
Galleri Ra i Amsterdam, 2018.



ROBERT EBENDORF
f. 1938

Colored Smoke Machine (1974) 
Brosje, 9,5 cm 
Kobber, akryl, perler og  forgylt sølv

Brosjen ble innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum  
av kunstneren i New York i 1984.

Robert Ebendorf er en amerikansk metall- og smykkekunstner, 
kjent for sin bruk av funnede materialer. Han er utdannet ved 
Universitetet i Kansas og ved Statens håndverks- og kunstin-
dustriskole i Oslo og har undervist ved Universitetet i Georgia, 
State University of New York og New Paltz. Ebendorf er i dag 
professor ved Universitetet i Greenville, North Carolina. 



ARLINE FISCH
f. 1931

Fan (1983)  
Brosje, 18.1 x 20.99 x 92.69 mm 
Stanset, eloksert aluminium

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 1984 fra  
«The World Craft Council 10th International Assembly» i Oslo i 1984.

Arline Fisch er kjent for å anvende ulike materialer og tekstile 
prosesser i sin utforming av overdimensjonerte smykker som 
ofte tar form som krager, bryststykker og hodeornamenter. 
Fisch er født i USA, er utdannet med en MA ved Universitetet 
i Illinois (1956-57) og som sølvsmed ved Danmarks Design-
skole i København (1966-67). Hun har undervist ved Skidmore 
College, Wheaton College og San Diego State University, hvor 
hun etablerte en avdeling for smykker i 1961. 



KIRSTI REINSBORG GROV
f. 1967

Molekylklynge 3 (2007) 
Halssmykke  
Kobber med emalje og kjede av gummitråd

Innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum av Innkjøpsfondet 
for Norsk kunsthåndverk fra  separatutstillingen «Smykker»  
i Kunstnerforbundet, Oslo i 2007.

Øvrige verk i utstillingen:  
Objekter fra et rektangel (2020) 
12 brosjer 
Emalje på kobber og sølv

Kirsti Reinsborg Grov er smykkekunstner utdannet ved Statens 
Håndverks- og kunstindustriskole (1994-99) med hovedfag fra 
Institutt for metall. Grov arbeider i med smykker i materialer 
som kobber, sølv, gull og emalje, hvor hun henter inspirasjon fra 
hverdagslige hendelser og objekt.



SYNNØVE KORSSJØEN
f. 1949

uten tittel (2000) 
Brosje 
Hamret og emaljert kobber sveiset på sølv

Innkjøpt og gitt i gave fra Norsk Kulturråd (gaveordningen)  
til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i september 2000

Øvrige verk i utstillingen:  
Tre ubrukelige ringer (1982) 
Ringer 
Sølv, fjær, plexiglass, keramikk, glassperle og messing.

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i 1984.

Synnøve Korssjøen er norsk kunsthåndverker som arbeider 
med smykker i et sterkt personlig formspråk med store, skulp-
turelle former, der metallet er røft behandlet. Hun er utdannet 
ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1967–1970) og 
som spesialstudent i korpus (1990–1991). Siden 70-tallet har 
Korssjøen arbeidet med emaljering og utformet uttrykksfulle 
smykker som balanserer mellom det dekadente og raffinerte. 



MORTEN KLEPPAN
f. 1958

uten tittel (1984) 
Nål/ brosje, 66.66 x 31.31 x 57.87 mm 
Skåret ibenholt med eloksert titan og stål

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum på den første  
gruppeutstillingen til TRIKK i Galleri Albin Upp i Oslo i 1984.

Morten Kleppan er en norsk kunsthåndverker og industride-
signer. Kleppan var medlem av designgruppen TRIKK, etablert  
i 1984 av uteksaminerte studenter (Liv Blåvarp,  Millie Behrens, 
Leif Stangebye-Nilsen, Kyrre Andersen og Tove Becken) fra 
Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Gruppen   
bemerket seg blant annet  med bruk av geometriske figurer og 
mer teknologisk inspirerte uttrykk. 



OTTO KÜNZLI
f. 1948

uten tittel (1985) 
Halssmykke, 75 x 20 x 4.5 cm 
Malt treramme festet til stålwire

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra kunstnerens 
separatutstilling på Galleri Ra i Amsterdam, Nederland, i 1986.

Otto Künzli er en sentral konseptuell sveitsisk smykkekunstner 
som arbeider innenfor et minimalistisk, men samtidig nenn-
somt bearbeidet formspråk, ofte finnes referanser til kulturelle 
fenomen og en utstrakt bruk av metaforer og ikonografi.  Künzli 
har utdanning fra Schule für Gestaltung i Zürich og ved Akade-
mie der Bildenden Künste i München, hvor han ved sistnevnte 
var professor i perioden 1991- 2014. 



KONRAD MEHUS
f. 1941

Bill. mrk. to rom og kjøkken: WC med krone (1999) 
Brosje, 8.1 x 3.8 x 3.3 cm 
Mixed media, assemblage 

Innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum av Innkjøpsfondet 
for Norsk kunsthåndverk fra Galleri Valbergtårnet i Stavanger i 2007.

Konrad Mehus er en norsk sølvsmed og kunsthåndverker. Han 
er utdannet med håndverksbrev som gullsmed og er utdannet 
ved Statens lærerhøgskole i forming og ved Statens kunstaka-
demis billedhuggerlinje (1972). Mehus sine arbeider inneholder 
ofte paradokser i form eller materialbruk og nye sammenstil-
linger av velkjente former. Arbeidene har ofte et klart politisk, 
satirisk eller humoristisk innhold. 



RUUDT PETERS
f. 1950

Øresmykke (1981) 
Hamret og lakkert nysølv

Øresmykket ble gitt som gave til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
av Robert Ebendorf og Ivy Ross, New York i 1984.

Øvrige verk i utstillingen:  
Uten tittel (søyle) (1983) 
Brosje 
Fotografi, plastlaminat og stål

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra Galleri Ra  
i Amsterdam i 1986.

 

Ruudt Peters utfordrer smykkers kontekst, bruksform, materiale 
og presentasjon i sitt arbeide. Tidlig på 70-tallet utforsket han 
tradisjonelle forståelser av smykket. Peters er født i Nederland 
og er utdannet ved Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Han 
har fungert som professor Gerrit Rietveld Academie og ved 
Konstfack i Stockholm frem til i 2009, mens han i dag er pro-
fessor ved Alchimia Contemporary Jewellery school i Firenze. 



MARJORIE SCHICK
f. 1942 - d. 2017

uten tittel (1985) 
Brosje, 31.9 cm i lengden 
Malt og limt tre

Innkjøpt av  Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra  
kunstneren i 1985.

Marjorie Schick var en innovativ amerikansk smykkekunst-
ner og professor ved Pittsburgh State University i en periode 
på 50 år. Hennes avantgardistiske og skulpturelle kreasjoner  
i overdimensjonerte format inngår i flere samlinger verden over. 
Hennes arbeid er fundert i den europeiske smykkerevolusjonen 
på 60-tallet som avviste tradisjonelle materialer, teknikker og 
sosiale meningsbærere i den vestlige smykkekunsten, og som 
tok i bruk hele menneskekroppen som sitt kunstneriske ut-
gangspunkt. 



AUD CHARLOTTE HO SOOK SINDING
f. 1972 - d. 2009

Forbuden frukt 
Halssmykke. 21 x 29 cm  
Sølv, gummi, flokk og glassperler

Innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum av Innkjøpsfondet  
for Norsk Kunsthåndverk fra Galleri Format i 2011.

Aud Charlotte Ho Sook Sinding var en norsk-koreansk smyk-
kekunstner bosatt i Sverige. Hun ble utdannet ved Högskolan 
för design och konsthantverk i Göteborg (MFA, 2001). Sinding 
benyttet seg av materialer som silikon, plastikk og sølv for å 
produsere arbeider i overdimensjonerte format, med en leken 
karakter og et særegent uttrykk. 



FELIEKE VAN DER LEEST
f. 1968

Jewelrassic: An Inside Story (2017) 
Halssmykke, 15 x 11 x 6 cm 
Heklet tråd, readymade plastdyr med kubisk zirkonia og  
oksidert sølv, aluminiumlegering og laminert 3D-printet papir

Innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum av Innkjøpsfondet 
for Norsk kunsthåndverk fra utstillingen «Jewelrassic Park» ved Galle-
ri Format i 2018.

Felieke Van der Leest er en nederlandsk smykkekunstner som 
bor og arbeider i Hardanger. Van der Leest kombinerer tekstil 
og tekstile teknikker med blant annet edelt metall og små leke- 
dyr i plast. Arbeidene er både humoristiske og sørgmodige  
i sin kommentar til miljø, dyrevelferd og andre samfunnsmes-
sige problemstillinger. Hun er utdannet ved Gerrit Rietveld 
Akademiet i Amsterdam (1991- 96).



TONE VIGELAND
f. 1938

uten tittel (1985) 
Halsring/ klave, 30 cm diameter 
Vinyl og messing

Innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fra utstillingen 
Smykker -85 i 1985. 

Tone Vigeland er en foregangsskikkelse innenfor smykke- og 
materialbasert kunst, både i Norge og internasjonalt. Hennes 
oeuvre spenner fra Scandinavian Designs elegante og enkle 
formspråk, via kroppsnære smykker med uvanlige material-
kombinasjoner, til minimalistiske metallskulpturer som går  
i dialog med omgivelsene og betrakteren. I 2000 hadde hun sin 
første separatutstilling bestående av skulpturer, og i denne pe-
rioden begynte hun å arbeide med stålrør og stålvaiere. Hennes 
arbeider kombinerer internasjonal minimalisme med hånd-
verksmessige kvaliteter. 



VERONICA CHEANN
f. 1976

Fragment from the Primitive Hut (1)  
(2021) 
Brosje 
Grillkull, sølv og stål

Øvrige verk i utstillingen:  
Fragment from the Primitive Hut (2) (2021) 
Brosje av grillkull, sølv og stål

Fragment from the Primitive Hut (3) (2021) 
Brosje av grillkull, sølv og stål

Veronica Cheann er utdannet arkitekt og landskapsarkitekt  
i tillegg til en BA i medium- og materialbasert kunst ved Kunst-
høgskolen i Oslo. I sitt arbeide fokuserer hun på det emosjonelle 
aspektet ved materialer og mangelen på samsvar mellom det 
visuelle og taktile. Cheann kobler material utforskning, person-
lig identitet og kulturelle opplevelser i sin praksis. 



KRISTINE ERVIK
f. 1990

Here I go and I don’t know why (2020) 
Halskjede 22 x 18 x 7 cm 
Oksidertstål, sølv.

Øvrige verk i utstillingen:  
Trembling chain (2019) 
Halslenke, ringteknikk, kaldsmiing, oksidert stål.

Titty (Drop it like it’s hot) (2021) 
Brosje 
Ringteknikk, messing og kirurgisk stål.

Kristine Ervik har en BA og en MA i medium- og materialbasert 
kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2015- 2019). Ervik kobler 
tyngre metallarbeid med delikate smykkekunsttradisjoner 
hvor hun benytter seg av teknikker fra metallsmiing og ringe-
teknikk for å utforme arbeider som kan bæres og relateres til 
kropp. Hun benytter seg av materialene stål og lateks som et 
tematisk utgangspunkt. 



EMIL GUSTAFSSON 
f. 1987

Hypothermia (2015)  
Brosje 
Redningsfolie, sølv, stål. Loddet, montert 

Øvrige verk i utstillingen: 
Til det ikke er noe igjen (2018) 
Anheng, en i serie av fem i forskjellige materialer 
Presset kull, nylon. Maskingravur

Til det ikke er noe igjen (2018) 
Anheng, en i serie av fem i forskjellige materialer 
Såpe, nylon. Maskingravur 

This is the approximate size of an iPhone screen (2014) 
Brosje, prototyp 
Akryl, rustfritt stål, aluminium, sølv.  
Gravur, lasersveising

Emil Gustafssons har en MA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2010-
2015). Gustafsson undersøker i sitt arbeide hvordan vi mennes-
ker finner trygghet i ting og idealer, og tilhørighet i grupper og 
rutiner. Han søker i sine smykker å speile det genuint menneske-
lige i små hverdagslige uttrykk, sosiale situasjoner og handlinger. 



OLAF TØNNESLAND HODNE
f. 1990

Svært vindu (2021) 
Brosje 
Hydrotermisk fabrikkprodusert kvarts, messing og stål

Øvrige verk i utstillingen:  
Opalskjold (2021) 
Brosje 
Kvarts, messing og stål

Vindu (2020) 
Brosje 
Kvarts, messing og stål

Signet (2021) 
Ring på podie 
Hydrotermisk fabrikkprodusert ametyst

Olaf Tønnesland Hodne har en BA (2013 -15) og en MA (2016-
18) i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i 
Oslo. Hodne fokuserer på materialer som stein, krystaller og 
mineraler hvor han undersøker de geologiske prosessene stein-
typene har gjennomgått, og forholdet mellom naturlige og syn-
tetiske krystaller og mineraler. 



RUNA VETHAL STØLEN
f. 1975

Anheng 
Oksidert sølv, 8 x 7 x 12 cm

Øvrige verk i utstillingen:  
Brosje 
Oksidert sølv

Brosje 
Oksidert sølv

Runa Vethal Stølen har sin utdanning fra produktdesign ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA/ OsloMet) og har en 
BA og en MA i metall og smykkekunst ved Kunsthøgskolen  
i Oslo (2004–2009). Stølens arbeider balanserer i grense-
landet mellom kaos og perfeksjon hvor tråder av stål, sølv og 
gull danner myldrende skulpturelle smykker som likevel har en 
kompositorisk orden. 



KEVIN AXELSSON
f. 1995

Bam Pow (2021) 
Tombak, sølv, stål og fjær

Øvrige verk i utstillingen  
Pressure (2021) 
Sølv

I Dare You (2021) 
Stål, messing og gummibånd 

Kevin Axelsson  
BA2 
@kevin_kreerar



JOSEPHINE ECHER
f. 1998

(K)not in a loop #1 (2021) 
Kobber, emalje, plastrør, patinert, 51 x 27 x 11.5 cm

Øvrige verk i utstillingen  
(K)not in a loop #2 (2021) 
Kobber, emalje, plastrør og spraylakk

Josephine Echer  
MA1 
@phineart98



MARIT SKEVIK FUJIWARA
f. 1982

Other (2021) 
Plastikkdukker, hår, silke og tråd 
45 x 12 cm

Øvrige verk i utstillingen: 
Other (2021)  
Plastikkdukker, hår, silke og tråd 

Other (2021)  
Plastikkdukker, hår, silke og tråd 

 

Marit Skevik Fujiwara 
MA1



JAN ERIC WOLD SKEVIK
f. 1979

Uten tittel (Salt Artefact N.26) (2021) 
Smykkeobjekt, 9 x 18 x 3 cm 
Støpt sjøsalt og coelinblå pigment 

Øvrige verk i utstillingen:  
Uten tittel (Salt Artefact N.20) (2021) 
Støpt sjøsalt, grafitt, glasspulver og polyesterresin 

Uten tittel (Salt Artefact N.21) (2021) 
Støpt sjøsalt, kull og polyesterresin 

Uten tittel (Salt Artefact N.18) (2021) 
Støpt sjøsalt og polyesterresin 

Jan Eric Wold Skevik 
MA2   
janericskevik.com



THISBE STADLER
f. 1990

Mjölka dig (2021) 
Brosje 
Plast, bomullstråd og havremelk 

Øvrige verk i utstillingen:  
Behålla dig (2021) 
Hår fra en venn, sølv, stål og tekstil 

Minnet av en man i La Paz (2021) 
Messing, glassperler og fisketråd 

Thisbe Stadler 
BA2 
@thisbes



DARIUSZ WOJDYGA
f. 1975

Brosje (ruter) (2021) 
Galvanisert stål, stål

Øvrige verk i utstillingen: 
Armbånd (2021) 
Galvanisert stål, stål

Brosje (liten) (2021) 
Galvanisert stål, stål

Halskjede (2021) 
Galvanisert stål, stål

Brosje (med lyd) (2021)  
Galvanisert stål,stål  

Dariusz Wojdyga  
BA 3 
@darius_wojdyga 
@333factory
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