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1. FORMFINT. Keramikkfat, fra 600 kr, Anne Udnes. 
Lysslukker i messing, 630 kr, Kneip. Lysestake, Kapp, 
3950 kr, Noidoi. Kopp, 350 kr, Guri Sandvik. Glassvase, 
6500 kr, Kari Mølstad. Stålskje, 250 kr, Kneip. 
Keramikkvase, 800 kr, Guri Sandvik. 

2. TIL MÅLTIDET. Keramikkboller, fra 600 kr, alle av 
Anne Udnes. Terrakottafarget skål, 800 kr, Guri Sandvik. 
Stålskje, 250 kr, Kneip.

3. HJEMMEKOSELIG. Verk, Untitled 2017, airbrush 
med fosforiserende glasur på leirgods, 30 x 37 cm, 
7800 kr, Christina Peel. Stol i ubehandlet eik, Tonje, 
4099 kr, Tonning & Stryn.  

22. november åpner en annerledes salgsutstilling 
hos Galleri Format i Oslo. Norsk design og  

kunsthåndverk stilles ut i hjemlige omgivelser  
for å gi deg et pusterom i julestria!

Tekst CECILIE MOLVÆR JØRGENSEN    
Styling HEGE BARNHOLT  Foto BJØRN JOHAN STENERSEN

UNIKE  
MØTER

A K K U R AT N Å  | NORSK DESIGN

U tstillingen skal være aktiv, du skal 
få gå inn, sette deg i sofaen, holde 
på tingene. Det er ikke slik at alt 
står på pidestaller, og er urørlig. 
Her skal du få sette deg ned, slappe 

av litt, finne roen, forteller stylist og kurator Hege 
Barnholt.

Salgsutstillingen UNiK, som åpner hos  
Galleri Format 22. november, er en samling norsk 
design og kunsthåndverk der besøkende skal få 
møte både objektene og de som lager dem i rolige, 
innbydende omgivelser. Hege vil nemlig innrede 
galleriet, ved hjelp av møbler fra Tonning & Stryn 
og malte vegger, som om det var et hjem. 

– En typisk galleriutstiling kan ofte oppleves  
litt distansert, som om det ikke er kontakt  
mellom det som stilles ut og den som observerer, 
sier Hege. Slik skal det ikke være her. For å  
understreke den avslappende atmosfæren, vil 
også designerne og kunsthåndverkerne selv 
være til stede i helgene, i en såkalt «Coffee with 
Makers»-sekvens, der besøkende kan slå seg ned 
og ta en prat med utstillerne over en kaffekopp  
– og dermed bli enda bedre kjent med historien 
bak de enkelte objektene.

– Dette er en unik anledning til å se mange 
ulike personligheter, mange ulike typer håndverk, 
ulike materialer, alt i en annerledes sammenset-
ning, sier Hege. – Kanskje kan vi til og med inspi-
rere til å kjøpe norsk design og kunsthåndverk og 
velge litt annerledes til jul?

Utstillingen står til 22. desember. l
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1. MATERIALMØTER. Keramikkfat, fra 850 kr, Anne 
Udnes. Vase i tre og keramikk, Kvast, 2100 kr, Barmen & 
Brekke. Keramikkbolle, 1100 kr, Anne Udnes. Veggarbeid 
i keramikk, 8000 kr, Nina Malterud. Vase, 800 kr, Guri 
Sandvik. Stålskje, 250 kr, Kneip. 

2. UTENFOR BOKSEN. Trebeholdere i eik eller bjørk, 
fra 562 kr, Kneip. 

3. GJESTFRITT. Skohorn i mahogni og bjørk med 
skinnstropp, 1000 kr, Kneip. Krakk i heltre bjørk, Pusle, 
4900 kr, puter, fra 800 kr per stykk, alt fra Studio Føy. 

LES MER! På nyanser.no, som du også 

finner via bo-bedre.no, får du fine møter 

med designerne og kunsthåndverkerne i 

utstillingen, nydelig fortalt og fotografert 

av Hege Barnholt og Bjørn Johan 

Stenersen. 
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GJEMMEKONTOR. Skrivebord i ubehandlet eik, Vår, 
design Andreas Engesvik, Oslo, fra 11 750 kr, Tonning & 
Stryn. På bordet: Uro, Brass table mobile, 8125 kr, Kneip. 
Skål, 800 kr, Guri Sandvik. Vase 1600 kr, Guri Sandvik. 
Vase i keramikk og tre, Kvast, 1600 kr, Barmen & Brekke. 


