
 

MULTIPLY SEMINAR 

Arrangør: Norske kunsthåndverkere Vest Norge 

 Torsdag 4. mai  kl 10.00 - 16.30 
Tou Scene  

Kvitsøygaten 25 
4014 STAVANGER  
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MULTIPLY SEMINAR 

4.mai 2017 
 

 

 

 

NKVN har gleden av å ønske velkommen til MULTIPLY  SEMINAR 

 

Et fagseminar for kunsthåndverkere og designere og for alle som er 
interessert i 3 dimensjonal visuell kunst. 

Heldagsseminaret har som mål å samle fagpersoner som arbeider i 
krysningsfeltet mellom kunsthåndverk og design for nettverksbygging og 
erfaringsutveksling. MULTIPLY-prosjektet ønsker å etablere en praksis som skal 
styrke utøvernes økonomiske levekår der flere i større grad skal kunne leve av 
sin kunstneriske praksis. Billedkunstnere har gallerier for visning og salg av 
grafikk. Visjonen er at MULTIPLY-begrepet skal bli kunsthåndverkerne og 
designerne sitt motstykke til grafikk. Vi vil undersøke nye retningslinjer innen 
småskalaproduksjon og salgskanaler.  

NK styreleder Lise Stang Lund vil fortelle om NK sitt arbeid med mva-saken.    
Odd Standard ved Constance Kristensen og Tonje Sandberg gir oss innblikk i 
deres arbeid og produksjon i microverkstedet  i Stavanger.  De samarbeider 
gjerne med andre produsenter i inn og utland.  Kunsthåndverker og keramikker 
Elisa Helland-Hansen vil fortelle om sitt kunstnerskap og hennes trofasthet til 
kunsthåndverk som kan tas i bruk med alle sanser. Vi har fått med oss den 
internasjonalt anerkjente kunstneren og designeren Mats Theselius, fra Sverige 
som foredragsholder til Multiply seminaret.  Theselius sitt foredrag, Kunst & 
Industri, vil gi oss innblikk i hans kunstpraksis og hvordan han i samarbeid med 
produsenter produserer stoler og andre møbler i nummererte opplag som er 
blitt ettertraktede samleobjekter.         

MULTIPLY SEMINAR er åpent for alle. Velkommen!   

NKs temautstilling 2017 MULTIPLY - mitt hjem    SEMINAR 
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PROGRAM 
 

PROGRAM 

10.00     Registering     Kaffe/te og frukt      (Vi åpner dørene kl 9:30) 

10.15     Velkommen v/ NKVN leder Silje Bergsvik og      
  Multiply prosjektleder Linnéa Blakéus Calder        
  Presentasjon av konseptet  MULTIPLY – kunsthåndverk / design     
  Om utstillingen MULTIPLY- mitt hjem og visjonene for småskala produksjon. 

10.30  NK styreleder Lise Stang Lund                                                                                                                  
  Litt nærmere en løsning?                                                                                                                                                
  - om NKs arbeid med mva-saken og en vurdering av nye regler for mva-fritak for kunstverk 

11.00  Spørsmål fra salen  

11.15   Pause 

11.30    Odd Standard / Constance Kristiansen og Tonje Sandberg       
  Om egen mikroproduksjon, ekstern produksjon fjern og nær                                                                      
  og om det å velge seg en nisje i markedet 

12.30    Lunsj fra FORTAU - Tou Scenes egen TakeAway   

13.15     Kunsthåndverker Elisa Helland Hansen,                                                                                  
  Kunstnerskapet  - unika og mangfoldiggjøring hånd i hånd 

14.00  Spørsmål fra salen  

14.15  Pause 

14.30  Foredrag under planlegging 

15.00     Spørsmål fra salen            

15.15     Kunstner/designer Mats Theselius, Sverige                                                                                                          
  Kunst & Industri 

16.15  Oppsummering   

16.30      Avslutning 

                          Med forbehold om endring i programmet   

   

MULTIPLY SEMINAR 

Torsdag den 4. mai 2017  

kl 10.00 – 16.30 

Tou Scene 

Kvitsøygata 25  

4014 STAVANGER 
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Mats Theselius, Sverige 

Mats Theselius har sin utdanning fra Konstfack i 
Stockholm 1979–84 innen innredningsarkitektur.     
Årene 1995–96 var han professor på Högskolan för 
design och konsthantverk ved Göteborgs universitet. Han 
debuterte i 1985 med Älgskinnsfåtöljen, en 
cylinderformet lenestol i järnplate og älgskinn, 
Lenestolene  Rex 1994,  El Rey 1999 
och Ambassad 1999 for Sveriges ambassade i Berlin.  

Andra kunstobjekter er bokskapet med glass, fra 
1988/90 som inneholder 25 årganger av 
tidskriftet National Geographic, lackert i tidskriftets gule 
omslagsfarge. 

Han er opphavsmann til flere av 90-talets mest 
oppmerksammede svenske møbler. Han samarbeider 
med produsenter som Källemo som produserer hans 
design i større serier. 

Mats Theselius mottok Bruno Mathssonpriset 1997.  

Han ble innvalgt i Konstakademien år 2011. 

 

http://www.theselius.com 

 

Älgskinnsfotöljen  1985 Mats Theselius 
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Lise Stang Lund, Oslo 

har de siste 10 årene vært  styreleder i 

Norske kunsthåndverkere der hun 

målrettet arbeidet for å bedre levekåren 

for kunsthåndverkerne i landet.  Hun har 

vært en sentral person i Kunstner -

nettverket i Norge, og har fått 

anerkjennelse for flere politiske 

gjennomslag som bidratt til vellykkede 

endringsprosesser i NK. Lise Stang Lund 

er utdannet ved  avd. SHKS 

Kunsthøgskolen i Oslo, med hovedfag i 

keramikk. Hun har utført flere offentlige 

utsmykkinger. Hun har i tillegg utdanning 

innen webdesign fra Høgskolen i Sør-

trøndelag. Lise Stang Lund  har i det siste 

arbeidet med høringssvaret fra NK som 

resulterte i de nye mva foreskriftene som 

ble  gjeldene fra 9. mars 2017.   

Elisa Helland-Hansen, Seimsfoss 

er født i New York og har bodd i Bergen det 

meste av sitt liv. Utdannet keramikker fra 

Bergen kunsthåndverks skole fra midt på    

70-tallet. Har vært veileder over 15 på 

Kunsthøgskolen i Bergen og ledet  som 

professor keramikkavdelingen i 5 år  2000-

2005 ved HDK i Gøteborg. Helland-Hansen 

driver nå sitt verksted i Seimsfoss i 

Kvinnherad kommune.  Elisa Helland Hansen 

har gjennom hele sitt kunstnerskap vært tro 

mot kunsthåndverk som har merverdi 

funksjonen at det kan berøres og brukes til 

mat og drikke.  Hun sier selv; Forholdene 

mellom funksjon og form, farge og overflate, 

sosial og kulturell kontekst er fortsatt  like 

inspirerende utfordringer.                      

 

ODD STANDARD, Stavanger 

bak Odd Standard står den Stavangerbaserte 

duoen  Constance Kristensen og Tonje Sandberg 

med utdannelser innen industriell design,  

keramikk og produktdesign.  De startet Odd 

Standard i 2014 etter å ha arbeidet sammen på 

Figgjo Fajanse.  Før dette arbeidet Constance hos 

Rosenthal i 3 år som leder for designavdelningen. 

Tonje har Master of Industrial Design fra 

Trondheim og Buenos Aires med bred erfaring fra 

utvikling og produksjon til kommersielt salg.  De 

driver microfabrikk i Stavanger der de arbeider 

med keramikk og andre materialer.    

De samarbeider med andre produsenter i inn og 

utland og har spisset sin produksjon mot 

restaurantmarkedet.  Odd Standard har en stor 

portefølje av restaranter som de har gjort små og 

store oppdrag for.                



 

 

 

PÅMELDING til MULTIPLY SEMINAR 4. mai  
Bruk vedlagt påmeldingsskjema 
Påmeldingsfrist 2. mai  kl 12.00  
Egenandel kr 400  
Faktura sendes ut i etterkant av seminaret 
 
VELKOMMEN 

 
 

Kontaktperson:   MULTIPLY prosjektleder Linnéa Blakéus Calder 
multiply268@gmail.com       Telefon  92019707 

Arrangør Norske Kunsthåndverkere Vest Norge 

 

Lunsjrett alternativ 2) 
Vegetar 

«BANH MI» vegetar 

Baguette med avocado, 
kimchi, agurk, koriander 
og chilimajones.  

 

 Lunsjrett alternativ 1 

«BANH MI» 

Baguette med svinekjøtt 
fra Prima Jæren, kimchi, 
agurk, koriander og 
chilimajones.  
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Takk til bidragsyterne: 


