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Ut med produsentene
Bak en uskyldig Mikke Mus-profil skjuler det 
seg et varsko om endringer, som vil påvirke 
fremtiden til blant annet industridesignerne,  
og ikke et prevensjonsmiddel, slik det kan se ut.

Brukskunst i kjøpesentrenes tidsalder
Keramiske produksjon i eget verksted kombinert 
med designoppdrag for andre, gir flere ben å stå 
på for Margit Seland, men noen kontrakter kan 
være som å få kjepper stukket i hjulene.

Heller mot funksjon, og mot form 
Hun har siden 1982 holdt hus på en gård med 
stor ovn og ditto arbeidsro. Kunsthåndverk 
fikk lov å forstyrre Elisa Helland-Hansen, en av 
landets fremste brukskunstnere, som snart skal 
stille ut sine unike kopper side om side med 
design fra hele verden.
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Koppene som Elisa Helland-Hansen har utviklet gjennom en lang 
karriere ved dreieskiven har form som en kropp; med smekker 
midje og arm du kan holde i, men likevel er det funksjonaliteten 
som dikterer keramikerens valg. Nå er hun valgt ut til en polsk 
designutstilling, som eksempel på hva designerne ikke kan.

tekst: christer dynna

Elisa Helland-Hansen deler kjøkken med en samling 
keramikkopper laget av kolleger i inn- og utland. 
Koppesamlingen står stablet på åpne vegghyller av 
ubehandlede furubord. 

– En gang i året går jeg gjennom samlingen og 
fjerner noen kopper for å gi plass til nye. Det blir lett 
overfylt på kjøkkenet når jeg fra hver utenlandsreise 
kommer hjem med nyervervelser, sier Helland-
Hansen. Noen er norske, men ikke så mange. Dette 
er kopper jeg går god for.

Selv har hun livnært seg på brukskeramikk i hele 
sitt yrkesaktive liv. Karrieren hennes som kun-
sthåndverker startet i 1978, da hun avsluttet keramik-
kutdannelsen ved Bergens Kunsthåndverksskole.

Mellomtittel?
Tre år senere etablerte hun eget verksted på 
Langegården nær Bergen sammen med kera-
mikerkollegaen Gunnar Thorsen. De bygde egen 
keramikkovn og jobbet begge med vedfyrt keramikk. 
En helg åpnet de også dørene for publikum, et jule-
salg som de fremdeles arrangerer denne ene gangen 
i året. 

– For at vi skulle få konsentrasjon i arbeidet, valgte 
vi fra første dag ikke å drive verkstedutsalg, men å 
formidle arbeidene våre gjennom andre salgskanaler.

Helland-Hansen har gjennom årene gjort seg 
godt kjent bl.a ved å delta på ulike markeder for 
kunsthåndverk. Gjennom de to første tiårene fra hun 
startet opp, var hun hvert år å finne på markedet på 
Kirkeristen i Oslo. De siste seks årene har hun priori-
tert deltagelse på Risørs årlige «Villvinmarked». Det 
sies at Helland-Hansens nærvær trekker publikum, 
så markedene har interesse av at hun kommer igjen 
hvert år. I alle år har hun selv tillagt møtet med pub-
likum og de mange faste kundene sine stor betydn-
ing.

Tilstedeværelse
Et av særtrekkene ved Helland-Hansens virksomhet 
synes å være at hun helst gjøre alle ting selv. Det 
inkluderer også spesialiserte oppgaver; som å foto-
grafere gjenstandene sine,  lage egen hjemmeside på 
internett, samt hele prosessen med å produsere egne 
utstillingskataloger, som hun forteller at hun også 
nylig har begynt med. Hun ser også helt bort i fra at 
keramikken hennes, eller deler av den, kan utføres av 
andre enn henne selv.

 – Flere ganger har kunder spurt meg hvorfor jeg 
ikke setter de populære ildfaste formene i produk-
sjon. Design for masseproduksjon har aldri vært 
aktuelt. For meg er det viktigere med individuelle 

Heller mot 
funksjon, og 

mot 
form

Elisa Helland-Hansen
Tekanne (2003)
ca. 17 cm høy ca

Karafler (2003)
ca. 18 cm høye 
Vedfyrt steingods, 
pusset begitteglasur.

Små mugger (2007)
ca. 12 cm høye 
Elektrisk brent steingods,  
begitteglasur.
Alle foto: Elisa  
Helland-Hansen
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variasjoner, avlese håndens spor i leiren og beholde 
et kritisk blikk i alle ledd.

Under prosessene med å lage tingene hun lever av 
å selge, vektlegger hun å ha nok tid og tilstrekkelig 
fokus til å gi sin fulle oppmerksomhet til hver enkelt 
gjenstand når den dreies og formes.

– Jeg lager små serier, og jeg er opptatt av at jeg 
skal være tilstede og se hver eneste kopp; uansett om 
jeg lager fem eller femten. 

Funksjon er vesentlig
Det er vesentlig for Helland-Hansen at gjen-
standenes funksjonalitet blir ivaretatt.

En av måtene hun sørger for dette er ved å teste 
ildfastheten i materialet hun bruker. Denne proses-
sen starter med inntil femten ulike leirblandinger 
som hun formgir inntil 40 prøveformer i. Derpå 
stresstester hun disse ferdig brente prøvene, ved en 
serie ekstreme temperatursjokk. Bare de som da ikke 
slår sprekker, består testen, og danner grunnlag for 
den videre produksjon av ildfaste former. Kundene 
som kjøper av henne får  gode råd og instruksjoner 
for bruk av disse fatene, som hun også gir et års 
reklamasjonsfrist på.

– Min produksjon er knyttet til matlaging, server-
ing og måltider, og det funksjonelle aspektet er 
vesentlig for meg.

Bruk òg glede er rettesnor
– Jeg kan oppleve slektskap med arkitektyrket hvor 
spesifikke funksjoner og konkrete behov legger 
premisser for utformingen. Begrensningen som lig-
ger i funksjonaliteten er en direkte inspirasjonskilde 
for meg. 

Det er i forholdet mellom funksjon og form at 
Helland-Hansens har funnet sin rettesnor. 

– Oppgaven er sammensatt, og jeg liker å lage ting 
som både kan brukes og samtidig stimulerer både 
øyet og berøringssansen.

Hennes definisjon av funksjonalitet er pragmatisk 
og selvopplevd.

– Jeg nyter gode, velbalanserte kniver, og får kick 
av hvordan en skarp kniv kutter en tomat. Likeså 
verdsetter jeg hvordan hellekanten på en mugge kut-
ter strålen presist, uten å dryppe.

Også vektfordelingen som skapes ved å gi hanken 
rett posisjon og proporsjoner, avgjør hvorvidt hun 
anser resultatet for tilfredsstillende.

– Jeg prøver å unngå at hanken fremstår som 
påklistret, og vil derimot at den skal  bli en integrert 
del av formen; som en arm å holde i.

– Jeg vurderer en hank som et skulpturelt ele-
ment som krever analyse i valg av volum, proporsjon 
og profil – hvordan den utformes og plasseres er 
bestemmende for det gode resultatet og den funks-
jonelle løsningen.

Nærhet til hanken
Tankene som Helland-Hansen fremmer om funksjon 
hører innunder brukskunstens ypperste idealer. Men 
disse pragmatiske, praktiske kravene står likevel 
ikke i veien for hennes sterke vekting av de estetiske 
opplevelsene, de små gledene som hører det vanlige 
livet til.

– Tingene mine er taktile og skal berøres, løftes 
og erfares. Det å stikke fingeren inn i hulrommet 
bak hanken kan gi en sanselig og nærmest erotisk 
opplevelse. Japanske Takeshi Yasuda, som var min 
lærer på 1970-tallet, snakket en gang om hvordan 
munnens møte med koppens glatte, myke drikke-
kant er en intim opplevelse, og at denne erfaringen i 
sitt vesen er relatert til sugerefleksen hos en baby.

Egenerfaring
Kanskje kan tankene læreren brakte fra Japan 
til Bergen for snart førti år siden, spores i måten 
Helland-Hansen ser på sin egen keramikk; i hvordan 
hun alltid etterstreber taktile kvaliteter og former 

Elisa Helland-Hansen
Stor bolle
(1996)
Ca 50 cm i diameter
Vedfyrt steingods, 
begitteglasur
Alle foto: Elisa Helland-Hansen

Stor mugge
(1993)
Vedfyrt steingods, 
begitteglasur
30 cm høy ca.

Beger
(2006)
Porselen med begitning, 
vedfyrt sodabrenning
8 cm

Stor bolle
(1996) 
Vedfyrt steingods, krypeglasur
Ca. 60 cm i diameter

Kopper
(2001)
6 cm høye
Vedfyrt porselen, begitteglasur
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som en vei til fysiske opplevelser, noe man kanskje 
kan knytte an til freudianske ideer. Men man ser det i 
enda større grad gjennom den omsorgen hun vier den 
mentale delen av prosessen, der bevissthet og fysisk 
nærvær skal overføres til hverdagens erfaringer. 
Dette bærer enda tydeligere bud om et østlig påvirket 
tankegods.

– Bruken av koppen er en sanselig erfaring og jeg 
ønsker å fokusere på kvaliteter som ikke bare har å 
gjøre med visuelle opplevelser. Kroppen vår er en stor 
verden i seg selv.

Det er til sansene arbeidene hennes henvender 
seg, og derfor søker hun å fusjonere funksjonelle og 
estetiske aspekter i hverdagsredskapene hun formgir.

– Et bruksobjekt skal både stimulere øyet og være 
godt å holde i. Jeg ønsker å gi maten en velkomponert 
«innpakning» som fremhever innholdet. Derfor anser 
jeg arbeidene mine som fullførte først når de er i bruk.

Begrensningens kunst
De rent dekorative aspektene i tingen sine ivaretar 
hun gjennom enkle, begrensede virkemidler. Hun 
oppnår det ved å spille på små valører i materialene 
hun bruker. Slik skapes variasjoner og graderinger 
med en egenart som kan ligne naturens egne former. 
I årenes løp har dette dempede formspråket medvir-
ket til at arbeidet hennes samlet sett fremstår som 
en nesten naturgitt, organisk verden. Produksjonen 
hennes oppnår dermed total sett et formalt og fysisk 
uttrykk av det virkelige livets utfoldelse, samtidig 
som det er en utpreget ro og fokus som kommer til 
syne i enkeltobjektene.

Helland-Hansen har i mange år har vært tilkny-
ttet Kunsthøgskolen i Bergen som ansvarlig lærer i 
glasur- og silikatkjemi. Dette gjør det på et vis enda 
tydeligere at hun behersker begrensningens kunst 
siden hun selv ikke nytter mer enn noen få glasurer i 
egen produksjon.

– Jeg bruker svært få glasurer, men mine glasurer 
er reaktive og gir et stort fargespekter med varierte 
uttrykk i vedbrenningen.

Overflateomsorg
For at rengjøringen skal bli enkel har hun valgt å 
benytte matvennlige, transparente og lyse glasurer 
på innsiden av alle brukstingene. Hun unngår stort 
sett dekorative effekter på innsiden og igjen er det 
funksjonen som dikterer valget.

Utvendig bruker hun derimot ofte matte og mer 
rustikke glasurer som hun pusser grundig med fint 
sandpapir etter brenning.

– På den måten ivaretar jeg den myke og taktile 
overflaten som er så viktig for meg. 
Kina-dilemma
Arbeidsmoral er åpenbart viktig for keramikeren, og 
når jeg oppfordrer henne til å si noe om sitt forhold til 
Kina er det to ting som kommer opp. Først gjenfor-
teller hun beretninger om egne gater med glasur-
forhandlere, der man «går inn og  peker på hvilken 

ferdigglasur man vil ha». Hun gir uttrykk for at dette 
er fjernt fra hennes egen praksis, hvor hun blander og 
lager alle glasurene selv.

På spørsmål om tendensen med at keramikere 
drar fra Vesten til Kina for å bruke fasilitetene der til å 
produsere sine egne arbeider, og om Helland-Hansen 
har vært der, er svaret enda mer kritisk.

– Nei, jeg har ikke reist dit. Ikke ennå. Er hel-
ler ikke sikker på om jeg kommer meg dit, selv om 
det ville være interessant å oppleve keramikkbyen 
Jingdezhen. Men jeg stiller spørsmål ved praksisen 
til kunstnere som bruker kinesiske arbeidere til sine 
utstillinger i Norge. Du skal ha ryggrad for å dra dit og 
ta de etiske valgene dette medfører, i forhold til hvilke 
elendige helse- og miljøforhold mange av arbeiderne 
der arbeider under.

Formidlende gjestekunstner
Helland–Hansen har høy og variert aktivitet også 
utenom arbeidet i eget verksted og mellom mark-
edene. Blant annet har hun hatt verv i en rekke 
fagutvalg og juryer og hun reiser ofte. Hun har blitt 
invitert som gjestende kunstner til flere amerikanske 
universitet og skoler, der hun blant annet holder fore-
drag om norsk samtidskeramikk, som hun sier det er 
stor interesse for ute i verden.

Hun erfarer at det er langt større grad av seriøsitet 
og oppslutning omkring fremstilling, formidling og 
bruk av brukskeramikk i USA enn her til lands. Hun 
nevner verdens største utdanningskonferanse for 
keramikere, NCECA, (National Council on Education 
for the Ceramic Arts), som ble avholdt i USA for 46. 
gang i år.

– Flere tusen deltagere kom i år til Florida. En av 
favorittutstillingene mine under denne konferansen 
er en utstilling som byr på inntil femti av USAs beste 
brukskeramikere, og her vises det et bredt spekter av 
funksjonelle gjenstander.

Utstillingen som heter La Mesa og produseres av 
Santa Fe Clay Studio, er bare en av mange utstillinger 
som arrangeres parallelt med konferansen.

– Dette er snop for meg. Her møter jeg et stort 
antall dyktige fagfeller som jeg kan diskutere denne 
form for keramikk med.

Truet tradisjon
I Norge er det ikke lenger så mange som engasjerer 
seg i slike diskusjoner, og man finner derfor ingen 
fora der slike samtaler føres.

– Dreiehåndverket har fortsatt høy status på 
mange av høyskolene i USA. Tradisjonen er levende 
og får virke side om side med konseptbaserte kunst-
former innen keramikk. Jeg er spent på hvilken plass 
den bruksorienterte keramikken etter hvert eventuelt 
får på utdanningsinstitusjonene i Norge. Dreiing er 
en fantastisk teknikk som jeg håper vil overleve og 
som kan nyttes til mye mer enn bruksformål. Støping 
derimot er den nye generasjonen blitt svært gode på 
her til lands.

Elisa Helland-Hansen
Stor form (1986) 
Vedfyrt steingods, begitning
55 cm
Begge foto: Elisa Helland-Hansen

Kopp (2007)
Steingods med begitning, 
vedfyrt sodabrenning
7 cm
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Professor og kunstner
I fem år var Helland-Hansen professor på Högskolan 
för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. 
HDK disponerte en stor ovnspark med vedfyrte 
keramikkovner. Med 20 års erfaring innen vedfyrte 
teknikker ble hun forespurt om å søke professorstill-
ingen i år 2000. Da hun ledet keramikkavdelingen 
ved HDK, opplevde hun å få søkere til masterstudiet 
fra Kunsthøgskolen i Oslo. De ønsket å lære å dreie, 
fordi det var tatt helt ut av faget der.

– Jeg var opptatt av å tilby hele spekteret av 
keramikkurs, også dreiing og fremstilling av bruksob-
jekter. 

– Tiden ved HDK ga meg større erfaring med 
kritisk diskusjon og refleksjon, og hvor viktig det er å 
se faget i et bredere perspektiv.

Helland-Hansen orienterer seg om miljøets bev-
egelser, og observerer det med seriøsitet og profes-
jonalitet, og nesten likeså tett som hun overvåker 
sine egne arbeiders tilblivelse. Hun forstår ikke alt 
hun ser, sier hun, men ser det som viktig å være velo-
rientert og åpen, både når det gjelder kunsthåndverk 
og billedkunst.

– Jeg trives i vekslingen mellom perioder av 
repetitiv produksjon av kjente bruksgjenstander og 
faser hvor jeg utfordres til utvikling av nye uttrykk 
i forbindelse med utstillinger. I 2009 viste jeg store 

porselensfat i en eksperimentell sjablongteknikk i 
samarbeid med min søster Ida, til separatutstilling 
i Kunstnerforbundet. Bruksting har likevel fortsatt 
størst tyngde i arbeidet mitt.

Designutstilling på tapetet
Denne tyngden blir veid av kolleger i inn og utland. 
En av koppene med EHH-merket havnet for om lag 
syv år siden hjemme hos polskfødte Marek Cecula 
som i en årrekke underviste ved Kunsthøgskolen i 
Bergen. Han har en ubestridt høy posisjon som kun-
stner, kurator, designer og lærer etter mer enn 35 års 
virke rundt omkring i verden. Neste år skal han åpne 
en stor designutstilling for å markere åpningen av et 
nytt, stort forskningssenter for keramikk og design i 
Kielce i Polen. Til denne utstillingen har han sett seg 
ut koppene til Helland-Hansen, for han sier at hun i 
denne sammenhengen representerer det «motsatte 
av design».

– Hun lager ting med hjertet, og ikke som en 
designer som lager noe ut i fra en tanke, sier han og 
banker seg henholdsvis på pannen og på venstre side 
av brystet.

Entusiasmen lyser av han når han forteller 
hvordan han skal bruke koppene hennes nærmest 
som en kontrastvæske til arbeidene som verdens 
fremste designerne skal vise på utstillingen.

Noen flere detaljer
Elisa Helland-Hansens keramikk selges via Galleri 
Format i Oslo og i Bergen, Galleri Villvin, Risør. Selg 
deltar hun på Risørs Villvinmarked i juli, og den andre 
helgen i desember avholdes hun det tradisjonsrike 
årlige arrangement med utsalg fra eget verkstedet 
på Langegården, Fjøsanger, utenfor Bergen. I tillegg 
selges arbeidene på utstillinger i inn- og utland.
Priser fra 250,- til 500,- for kopper, og fra 
300,- til 2500,- for ildfaste former.
www.elisa-hh.no

Elisa Helland-Hansen
Kopper
(2003)
Vedfyrt porselen, celadonglasur

Kopper med svart kant
(1999)
Vedfyrt porselen, trans-
perent glasur

Kopper med svart bunn
(2007)
Gassfyrt porselen, svart begit-
ning og transperent glasur.
Alle foto: Elisa Helland-Hansen 




