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vi heng der på stupet til slutt, etter fingertuppane,  prøver å la vere å sjå ned, veit 

at det enno er mykje ugjort, vi har samla sølv, komplett bestikk til tolv, vi har limt 

alle bilda inn i album og gitt dei til barn og barnebarn, vi har site i solnedgangar 

og rodd fjordar, vi har møtt kjærleiken og samla dei gode minna, vi har hata og 

forakta, vi kjenner att kjenslene frå snø i håret gjennom kalde vinternetter eller 

sol på berget i varme sommardagar, vi veit alt meir enn nok om deprimerande 

haustregn, om våte ullsokkar og keisemd, om sorg veit vi, og kjenner vegane 

gjennom våren og graset, fargane på blomane, formene på bladverket og 

frøkapslane, barken på trea under handflatene, vi har suvenirar frå fjerne land og 

byar, vi samlar frø i gamle gruvegangar for å arkivere mangfaldet, men først no 

vert det klart for oss at vi har gløymt å sortere det ukjente, det ubestemmelege, 

katalogisere det forgjengelege, beskrive det som forsvinn, arkivere det dødelege 

før taket glepp, vi har så mykje å gjere i denne verda
   

                     Helga G. Eriksen
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Et kunstnerskap bør alltid leses som en pågående prosess. Ikke som en statisk 
væren, et ferdig resultat eller en reise mot et bestemt mål. Et kunstnerskap bør 
snarere sees som en bevegelig situasjon, eller en bred flerfelts vei, der begrepet 
kontinuitet, i ordets mest mangslungne betydning, binder det hele sammen, 
men aldri setter punktum. En slik beskrivelse gjelder i aller høyeste grad for 
Kari Aasen, som gjennom hele sitt virke har presset leirkunsten videre. Hun 
har fornyet, variert og endret sitt uttrykk, men aldri gitt slipp på sin egen eller 
fagfeltets historie. Med referanser bakover, søker hun alltid fremover, etter nye 
muligheter i materialet, i teknikken og i formen - men også i det konseptuelle. 
Det siste har alltid vært en betydelig dimensjon ved hennes kunstnerskap, men 
fremstår nå kanskje enda mer styrende enn før.
 Den overordnete idé ved Aasens seneste produksjon kan kort beskrives 
som ”å skape natur av natur”, og kan forstås på flere måter. Altså ikke bare 
som at leiren selv er et stykke natur, og brukes som middel for å gjengi eller 
skape et bilde på naturen, slik vi for eksempel ser det i den skulpturelle 
skogsklyngeserien Norwegian Wood.  Men også ved at et stykke formet natur 
- i dette tilfellet håndplukket tørket plantemateriale - dyppes i porselen og 
gjennomgår strukturelle endringer som fører frem til en ny og annerledes form 
for natur. Svøpt i porselenskapper kan de riktignok fremstå som Pompeii-aktig 
forstenete på den ene siden, i et tilnærmet størrelsesforhold 1:1, samtidig som 
de på den andre siden kan synes transformerte fra én virkelighet til en annen.  
Denne virkelighetsforskyvningen forsterkes ytterligere når porselensformene 
settes sammen i nye konstellasjoner og, gjennom det som viser seg å være 
fiktive rekonstruksjoner, skaper nye forventninger hos betrakteren. Vi ser 
begge deler i serien Herbarium / Still Life. 
 Det er ikke nytt at Aasen finner inspirasjon i naturen. Hennes formspråk 
har i en årrekke vært utpreget organisk og referanser til sjødyr, tangplanter 
og blomster er ofte umiddelbare assosiasjoner som følger hennes arbeider. 
Denne gangen har hun imidlertid beveget seg opp fra havet og inn fra 
blomsterengen, og heller konsentrert seg om den tette norske furuskogen 
som formasjon og tematikk. Og hvis man da ser på skogskulpturene som 
tematiske oversiktsbilder, kan kanskje herbariene synes å uttrykke nærgående 
enkeltstudier av naturens partikulære bestanddeler. Herbariene avbilder 
med andre ord de vekster som befinner seg på bakkenivå, under de tette 

trekronene, og som man ikke umiddelbart får øye på før man bøyer seg ned 
og bevisst ønsker å se. Allerede her aner vi en slags vitenskapelig tilnærming 
fra Aasens side ved at hun gjør sine bestemte utvelgelser innenfor et gitt 
gjenstandstilfang, bearbeider det og løfter det frem for betrakteren som et 
stykke verdifullt forskningsmateriale. Dette vitenskapelige aspektet forsterkes 
ytterligere idet vi innser at utvelgelsen er skjedd på grunnlag av bestemte 
kriterier og at Aasen følger et sett styrende regler i sin kunstneriske og tekniske 
bearbeiding av plantematerialet. Nå er det ikke skogbunnen per se som er 
hennes egentlige forskningsområde, den fremstår snarere som en metafor 
for motsetningsforholdet til skogskulpturenes funksjon som tematiske 
oversiktsbilder. Aasen begynte prosjektet i sin egen hage, der hun samlet og 
tørket utvalgte vekster før hun dyppet dem i flytende porselen (skinnende 
hvit eller innfarget svart) og lot dem brenne ved 1260 grader. Frem vokste 
nye former, basert på naturen selv, både ved å være rene avstøpninger, men 
også gjennom det avgrensete innsamlingsområdet. Etter hvert utvidet hun 
området til også å gjelde veien mellom hjemmet/hagen og atelieret, noe som 
ikke bare utvidet og endret det fysiske feltet hun hadde arbeidet innenfor, men 
som i  sin tur også brakte tidsaspektet inn som en vesentlig side ved prosjektet. 
Regelmessigheten og det repetitive i Aasens egne bevegelser mellom hjem og 
arbeid; det sykliske i form av dager, uker, måneder og årstider, sier noe om 
tiden som går. Slik vi har sett det hos henne tidligere, for eksempel i prosjektet 
Tre hver dag, der hun gjennom hele 2000 laget små krukker og selv beskrev 
dem som ”dagboknotater” eller ”tidsobjekter”, slik ser vi nå at herbariene 
til dels vokser frem som resultater av Aasens bevegelser og tilstedeværelse 
i eget liv. Man kan med andre ord si at herbarieprosjektet blant annet har 
til hensikt å kartlegge, og at denne kartleggingen finner sted på flere plan. 
Den kan både anses som en privat journalføring for Aasen selv, men også 
som en kvasivitenskapelig presentasjon av et bestemt forskningsmateriale 
slik det arter seg innenfor gitte rammer. Begrepet kvasivitenskapelig blir 
interessant og relevant å benytte her ettersom det jo ikke er snakk om reelle 
naturvitenskapelige undersøkelser, men heller en organisering av bearbeidet 
materiale og fiktive rekonstruksjoner. Det kvasivitenskapelige aspektet 
forsterkes ytterligere ved at herbarieseriene presenteres slik de gjør.
 Hvordan objektene er plassert i rommet er alltid vesentlig og retnings-



givende for hvordan en utstilling skal leses. Dette gjelder ikke minst innenfor 
leirkunsten, som sammen med de øvrige materialbaserte kunstartene siste 
40 år, har drevet frem det vi kan betrakte som underliggende strategier i sin 
kuratering og utstillingsarkitektur. Som del av kunsthåndverkets frigjøring 
fra brukskunsten i andre halvdel av forrige århundre, ble det viktig å gå bort 
fra den tradisjonelle salgsutstillingen der mangfoldige gjenstander ble stilt 
på rekke og rad, og heller bruke kuratoriske grep som var vanlig å anvende 
innenfor billedkunsten. Ved å sette relativt få objekter på sokler, direkte 
på gulv eller vegg, eller ved å lage romlige installasjoner, ble kunsthånd-
verkets gjenstandsproduksjon fristilt sine opprinnelige funksjonelle og 
markedsrelaterte konnotasjoner og innlemmet i billedkunstens diskurser. 
Som tidligere nevnt har Aasen vært en pådriver i denne utviklingen og 
vi har i hennes kunstnerskap sett hvordan hun gradvis har fjernet seg fra 
bruks aspektet i sine krukker og fat, enten ved å plassere dem i rommet på 
en slik måte at de må betraktes ut fra sine skulpturelle kvaliteter alene, eller 
ved å blåse dem opp i format slik at den reelle bruksfunksjonen uteblir og 
heller hefter ved verket som et meta-aspekt eller som en tematiserende 
referanse. Det er interessant å se hvordan hun nå går i en helt ny retning. De 
enkelte skogklyngeverkene synes riktignok å springe ut fra den tradisjonelle 
fatformen, skjønt det er i hovedsak formatet, plasseringen på sokler eller 
vegg, og betrakterens eventuelle kunnskap om historien, som gir slike 
assosiasjoner. Med herbariene går hun imidlertid over i det som må anses som 
en annen utstillingsform/ -disiplin. Ved å feste objektene i vitriner, enten som 
frittstående objekter, som i noen tilfeller kan minne om plante- og dyrefossiler, 
eller som fragmenter og rekonstruksjoner av større paleontologiske funn, 
trigger hun det kvasivitenskapelige aspektet ytterligere og vi får assosiasjoner 
til et naturhistorisk museum snarere enn til et kunstgalleri. Urner, kolber, glass 
og bøsser med knuste og til dels pulveriserte porselensformer forsterker dette 
inntrykket og skaper en form for usikkerhet hos betrakteren. Hva er det vi er 
vitne til? Hva er det vi faktisk ser etter? Og - finner vi mening? 
 Med dette er vi tilbake ved det konseptuelle aspektet i Aasens 
produksjon. Vi presenteres for en overordnet idé, der hun gjennom sine 
arbeider og måten de presenteres på, helt direkte oppfordrer betrakteren til å 
ta del. Det er ikke gitt at vi ser det vi ser og gjennom det kontekstuelle spillet 

blir vi tvunget til å ta stilling til våre forventninger, til å tenke på nytt og til å 
reflektere over den virkelighetsforskyvning som finner sted rett foran øynene 
på oss. Riktignok ikke i like dramatisk forstand som da hun i 2000, gjennom 
prosjektet Erosjon, lot en monumental leirekrukke sakte forvitre over tid og til 
slutt opphøre som objekt i gallerirommet, men på et noenlunde tilsvarende 
vis, ved at porselensobjektene i glassmontrene opphører å være entydige 
porselensobjekter, men heller gir seg ut for å være noe annet - som igjen gir 
seg ut for å være noe annet. Tittelen Herbarium / Still Life underbygger denne 
leken med sammenhenger ytterligere og blir styrende i tolkningsøyemed.
 Selv om uttrykket og metoden er ny i herbariene, opprettholder disse 
verkene kontinuiteten i Aasens kunstnerskap gjennom tids- forgjengelig-
hets tematikken. Det sykliske, det prosessuelle, det organiske og tilnærmet 
naturvitenskapelige ved disse arbeidene kan betraktes i forlengelsen av både 
før nevnte Tre hver dag og Erosjon, men også i hennes skulpturelle krukke- 
og fatarbeider hvis referanser til planteliv både over og under havoverflaten 
er tydelig til stede. Med hensyn til det siste kommer serien Norwegian 
Wood inn også som et formalt bindeledd, ettersom vi i disse arbeidene ser 
Aasens tydelige signatur i den håndverksmessige bearbeidingen av form og 
overflate. De tette skogklyngene fremstår som svulmende og lekne, nærmest 
eventyraktige og litt naive i sitt uttrykk, med glasurer og farger som peker 
bakover i tid og er gjenkjennelige, om enn med en litt annen valør. 
 Slik de seneste arbeidene i sin visuelle fremtoning kan synes å veksle 
mellom å zoome inn til det partikulære (herbariene) og zoome ut til det 
generelle (skogklyngene), slik kan de på tilsvarende vis synes å være gjenstand 
for vekslingen mellom innovativ forskning på den ene siden, og erfaring og 
etablert håndverksmessig kunnskap på den andre siden. Det siste bygger bro 
til det første og sammen med den overordnede idé skapes gjenkjennelighet, 
kontinuitet og identitet til Kari Aasens kunstnerskap.

Mai Lahn-Johannessen
Kunsthistoriker



An artistic career is a perpetual process. It is not static, nor concerned with 
finding absolute solutions, nor is it a journey towards any specific goal. An 
artistic career is a constant journey along many different paths; it’s like a 
four-lane motorway: perpetual movement binds it all together.  Kari Aasen’s 
career can definitely be described as a journey. During her career she has 
reinvented, diversified, altered and renewed clay art while always remaining 
faithful to her profession’s history and true to herself. Solidly grounded in 
historical references she always looks ahead to new material opportunities, 
techniques, forms and concepts. Conceptualism has always been important 
in her art, and these days conceptualism seems to have significant influence 
over her work. 
 ”Nature by nature” may suitably describe Aasen’s recent works. This key 
feature in her art may be read in many different ways, and not only as clay 
being natural or an element she makes use of to recreate natural forms, as 
e.g in her sculptural series Norwegian Wood.  It is also apparent in how she 
takes natural materials, dried plants dipped in porcelain, to invoke a sense 
of petrified Pompeian matter or of objects transformed from one existence 
to another. This reality distortion is even further emphasized by the formal 
constellations of the porcelain, giving the spectator new expectations through 
fictional reconstructions, as seen in the series Herbarium / Still Life. 
 Taking inspiration from nature isn’t new in Aasen’s art. For many years 
her formal language has been distinctly organic and references to mammals, 
seaweed or flowers immediately come to mind. In this series, however, she 
has taken a step away from the shores and fields of flowers to focus on 
the dense pine forests as theme and form. If you consider the forest based 
sculptures general in perspective, perhaps the herbaria may represent a closer 
inspection of its particular substances. The herbaria, in other words, portray 
the flora on the ground under the tree canopy. It is hard to notice unless you 
know how to look for it. Aasen chooses a specific approach in processing 
and presenting her valuable research material. The scientific aspect is further 
enhanced by knowing that the selection of objects is based on specific criteria. 
Aasen also adheres to a set of guiding principles in her artistic and technical 
processing of plant matter. In and of itself the forest floor is insignificant 
in her research, it represents a metaphor to the forest clusters’ conflicting 

position as thematic overview. This project began in Aasen’s own garden. She 
decided to collect and dehumidify certain plants and to dip them in liquid 
porcelain (white or coloured black) before firering them to 1260 centigrade. 
The emerging new forms remained natural in how they were cast, but also 
according to their location. She slowly expanded her search to the road 
between her home, garden and studio. This expanded and changed her field 
of research, and also introduced time as an essential factor in the project. 
The passing of time is visible in Aasen’s regularity and repetitive movements 
between work and home; a cyclic passing of days, weeks, months and seasons.  
This can also be observed in her former works e.g. in the series Tre hver dag 
(Three a Day). During the year 2000 she made a series of small urns which 
she described as ”diaries” or ”time capsules”. In a similar way to  the emerging 
herbaria, these objects are partly results of Aasen’s  movements and self 
awareness.  The herbaria constitute a form of mapping on many different 
levels. They may represent Aasen’s personal journals but may also be viewed 
as quasi-scientific presentations of research material within a specific field. 
Since her research is un-scientific the term quasi-scientific is interesting as 
well as relevant; it refers to the organization of processed matter and fictional 
reconstructions. The quasi-scientific aspect is further enhanced by the way 
the series of herbaria are presented. 
 An object’s position in an exhibition often offers an essential guide 
to understanding. This is especially significant with clay art. Together with 
the other material based art forms clay art has been instrumental in defining 
a specific set of curatorial strategies and exhibition architecture during the 
last 40 years. When crafts broke with the arts and crafts movement during 
the latter half of the last century, it became important to establish a distance 
to the line-up of objects of traditional sales exhibitions, by using the same 
curatorial strategies applied to fine art. By presenting a relative limited 
amount of objects on plinths, mounted on the floor or walls or by creating 
spatial installations, the traditional production of craft objects were liberated 
from their commercial connotations and included in the art discourse.  
Aasen has been a driving force in this development and her artistic career 
has demonstrated how she has distanced herself from traditional usefulnes 
in her urns and trays; either by presenting them as sculptural objects or by 



increasing their size beyond usefulness, creating a meta-perspective or adding 
thematic references.  It is interesting to see how she now changes direction. 
Individual works in the forest cluster series seem to have developed from 
traditional tray-like forms, albeit this association springs from an observer’s 
knowledge of history, format or placement.  With the herbaria, however, she 
seems to enter an entirely different exhibition practise or discipline. Free 
standing objects, reminiscent of plant- or animal fossils or fragments and 
reconstructions of large paleontological discoveries are mounted in display 
cases, thereby further enhancing the quasi-scientific aspect, leaving the 
observer with an impression of a natural history museum more than an art 
gallery. Urnes, tubes, glasses and jars with crushed or pulverized porcelain 
forms strengthen the impression and creates uncertainty; What am I looking 
at? What am I looking for? And what does all this mean? 
 This brings us back to the conceptual aspect of Aasen’s production. The 
works, and how they are displayed, offer an idea or a key concept, and then 
she literally invites the observer to participate. What we see is perhaps not 
what is. The contextual game questions our expectations, demands that we 
reconsider and reflect on the distorted reality happening right in front of us. 
Not unlike, but far less dramatic, than in the installation Erosjon (Erosion) in 
2000, when a monumental clay urn slowly deteriorated and ceased to exist 
as an object in the gallery space. In a similar way, the porcelain objects in the 
display cases cease to exist as merely porcelain but take on another meaning, 
and even secondary meanings. The interpretation of the title; Herbarium / Still 
Life describes this playful game of contexts and guides our interpretation. 
 Although the expressions and methods are new, the perishable and 
time-based quality of the herbaria, demonstrates the consistency of Aasen’s 
artistic career. The cyclic, process oriented, organic and almost scientific 
aspects of these works are a continuation of Three a Day and Erosion but 
also of her sculptural urns and trays with clear references to land and sea 
based flora and fauna.  The series Norwegian Wood also represents a formal 
link to Aasen’s distinct signature in craftsmanship and execution of form and 
surface. The dense forest clusters are playful and voluptuous naïve fairytales 
with glazes and colours reminiscent of the past; easily recognizable but with 
slightly altered hues. 

The visual appearances of her recent works seem to shift between zooming in 
on the particular in the herbaria series, and zooming out to the general in the 
forest clusters series. In this way they are reminiscent of the constant shifts 
and bridging of the gap between innovative research and experience based 
professional craftsmanship. Together with her choice of concept these factors 
provide recognition, continuity and identity to Kari Aasen’s artistic practise.

Mai Lahn-Johannessen
Art historian

Translated by Bjørn Follevåg
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1989     Eidfjord Helse og Samfunnshus 
                                                            
STIPEND
2002     Statens Garantiinntekt                                                                               
1998     Statens treårige arbeidsstipend                                                                  
1991/1995   Statens reise og studiestipend                                                           
1988     NKs Vederlags arbeidstipend                                                                    
1986     Hordaland Fylkesstipend                                                                           
1983     Statens materialstipend                                                                              
1980/1988   Bergen Kommunes Kunstnerstipend 

OMTALE OG KRITIKKER
View on colour og A world of Folk, av Li Edelkoort, Stavanger European Capitol City 2008
Kunsthåndverk/07 av Robert Øfsti, Kunsthåndverk/05 av Mai Lahn-Johannessen, 
Brennpunkt Bergen,2002, Nina Malterud/Anne Britt Ylvisåker
Norsk Kunstårbok 2001, European Landscape Architecture, from 2000, Edition Topos
Vi ser på Kunst 3/00 av Gunnar Danbolt,  Kunsthåndverk 3/00 av Jorunn Veiteberg
Møtepunkt 2000 «Erosjon» tekst av Jorunn Veiteberg, Bergen Capitol City 2000
Kunsthåndverk 3/97 av Siri Lexau, Bonytt 7/97 av Lars Elton, Kunsthåndverk1/95 av Siri Lexau, 
Samtidskeramikk; Gunnar Danbolt/Randi Gaustad,1990, Norsk kunstnerleksikon

Diverse støtte til prosjekter og reise; fra Bergen Kommune, Hordaland Fylke, Norske 
Kunsthåndverkere, UtenriksDepartementet. 

STUDIEREISER
Hellas, Egypt, Mexico, London, Kina, Korea                                              

Medlemskap i Norske Kunsthåndverkere siden 1976
Diverse styreverv nasjonalt, regionalt og lokalt fra 1977 til 2009.
Nestleder NK.
Styreleder Hordaland Kunstsenter 1987/88
Styremedlem i Galleri Format 1995 – 2004
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Håndknute, 15 x 9 cm s.    7
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Inkubator,13 x 12 cm s.  16
Herbarium / hvit på sort, 50 x 70 cm s.  17
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Norwegian wood, hvit 25 x 13 cm s.  19
Favnen full / blå 39 x 15 cm s.  20
Favnen full / sort 42 x 15 cm s.  21
Knute /  hvit, 15 x 9 cm s.  22
Knute / blå, 15 x 9 cm s.  23






