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Forord
Siden 2017 har RAM galleri invitert vinneren av Kunsthåndverkprisen 

– utdelt i forbindelse med Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling, til 
å stille ut i galleriet. Den legendariske keramikeren Tulla Elieson vant 
prisen i 2018. I samråd med kunstneren ble vi enige om å holde utstil-
lingen to år senere, vinteren 2020. Vi ante ikke da at dette året skulle 
bli svært dramatisk for hele samfunnet på grunn av covid-19-pande-
mien, eller at denne globale helsekrisen skulle få så store konsekven-
ser for kunstnere og kunstinstitusjoner. Over hele verden har kunstut-
stillinger blitt kansellerte eller flyttet frem i tid – i mange tilfeller på 
ubestemt tid.

For RAM har dette vært en vanskelig tid, med perioder hvor vi har 
måttet holde stengt og permittere staben. Dette har også gitt oss, som 
så mange andre, økonomiske utfordringer.

Men til tross for utfordringene har det for oss vært viktig å gjennom-
føre programmet så langt det har vært mulig. Utstillingen Conversa-
tions med Tulla Elieson og Sisse Lee har hatt en lang planleggingstid, 
men har likevel vært berørt av forholdene. Samarbeidet mellom Tulla 
og Sisse ble stanset under vårens karantene, da det ikke var mulig å 
møtes fysisk. Kontakten foregikk via telefon og digitale medier, og 
samtalen ble holdt gående.

Serien med arbeider som skulle vært utstilt i RAM ble noe mindre 
enn planlagt. Men en kansellert utstilling i Tyskland frigjorde en 
serie arbeider inspirerte av det blå vinterlyset i Lofoten, hvor Tulla 
har tilknytting. Serien heter Blue North og ville ha skapt sensasjon i 
Tyskland, hvis utstillingen hadde funnet sted. Vi er glade for å kunne 
vise dem for første gang i RAM.
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To kunstnere – tilsynelatende svært forskjellige i alder, livshistorie og 
kunstnerskap – har gått i nær kunstnerisk dialog, og resultatet er over 
all forventing. Nettopp dialog på tvers av erfaringer og kunstformer 
er utgangspunktet for RAMs filosofi. Denne utstillingen er et fremra-
gende eksempel på hvor fruktbar denne tilnærmingen kan være. Tulla 
er en keramiker som gjennom flere tiår nærmest har vært betraktet 
som kontroversiell fordi hun arbeider visuelt og todimensjonalt på en 
måte som nærmer seg billedkunst. Sisse arbeider med keramikkens 
mest arketypiske form, beholderen. I tillegg til en samtale mellom 
undertegnede og kunstnerne, inneholder denne katalogen to klassiske 
tekster som jeg mener belyser noen av disse motsetningene. Bernard 
Leach (1887–1979) var under 1900-tallet brukskeramikkens gudfa-
der, mens filosofen Theodor W. Adorno (1903–1969) var en sentral 
tenker i for den kritiske kulturteorien som i etterkrigstiden definerte 
den postmoderne kulturen. To utdrag fra Leachs The Potter’s Book 
(1940) og Adornos Minima Moralia (1951) kontekstualiserer utstillin-
gen Conversations – og åpner for en videre diskusjon om konflikten 
mellom crafts and fine arts – brukskunst og billedkunst.

Denne katalogen er den femte utgaven av vår publikasjonsserie RAM 
publications, som er basert på en ambisjon å styrke den offentlige og 
faglige samtalen om kunst og kunsthåndverk. I 2020 har disse publika-
sjonene spilt en spesielt viktig rolle i formidlingen av våre utstillinger, 
all den stund fysiske besøk i visningsrommet har vært vanskelig.

RAM vil særlig takke kunstnerne Tulla Elieson og Sisse Lee for et 
godt samarbeid. Takk også til våre støttespillere Norske Kunsthånd-
verkere, Norwegian Crafts, Norsk kulturråd og Oslo kommune, som 
har gjort dette mulig.

Oslo, 30. oktober 2020

Joakim Borda-Pedreira

Daglig leder RAM  
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Tulla Elieson / Rabbit, Doughnut, Scout, Lovehandles 

2020 / Glasur på steingods / 107 x 108 cm x 4 
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En samtale mellom  
Tulla Elieson, Sisse Lee  
og Joakim Borda-Pedreira

Tulla Elieson har helt siden 1970-tallet vært en markant skikkelse 
innenfor norsk keramisk kunst. Samtidig har hun på flere måter har 
vært ukonvensjonell i sin tilnærming til keramikken som kunsthånd-
verk. Hun har selv uttrykt et slags utenforskap i det norske keramiske 
miljøet fordi hun arbeider med materialet etter visuelle prinsipper 
som står nærmere billedkunsten enn kunsthåndverket. I Store Norske 
Leksikon beskriver Mats Linder det slik:

«Tulla Eliesons kunstnerskap har røtter i kunsthåndverket. Samtidig er arbei-
dene knyttet til billedkunstens uttrykksform. Kun materialet, i dette tilfelle leire 
og glasur, er historisk definert som kunsthåndverkerens.» 

Elieson er, ifølge Linder, «en kunstner som lager keramiske bilder». 

Til dette kan man tilføye at hun i hvert fall siden tidlig 1980-tall kan 
sies ha virket innenfor en estetisk tendens som iblant går under beteg-
nelsen post-minimalisme, en retning som henter formale aspekter fra 
minimalismen, men som samtidig implisitt kritiserer minimalismens 
fravær av subjektivitet og materialitet. Post-minimalismen åpner seg 
for både intuitive prosesser og håndens tilstedeværelse i kunstverket. 

I 2000 fikk Tulla Elieson atelier ved Norsk Teknisk Porselen (NTP), 
hvor det var mulig å produsere store, flate keramiske objekter.  Dette 
ble et vendepunkt hvor hun utviklet sine monumentale keramikkflater 
som hun i dag er kjent for. 
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I 2018 deltok Tulla Elieson i Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling i 
Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, med en serie monumentale kera-
mikkflater med tittelen Reisegods I-IV. Verkene gjorde stort inntrykk 
og vant Kunsthåndverksprisen, som ved siden av en respektabel 
pengesum også innebar en soloutstilling i RAM galleri. Hun beskriver 
dette selv som et kritisk punkt etter en tung arbeidsperiode, og fortel-
ler at hun tvilte på om hun ville klare å gjennomføre en soloutstilling 
med helt nye arbeider. 

Tulla: Jeg var så sliten og trengte tid til å hente meg inn på. Jeg visste at 
jeg aldri bruker mindre enn to år på en separatutstilling med bare nytt 
materiale. Men jeg hadde sett Sisses krukker nettopp på årsutstillingen 
og ble veldig begeistret for dem, for behandlingen og disse hankene hun 
lager. Så kom denne idéen om å lage en utstilling sammen med noen – 
for første gangen. Jeg ble på denne tiden oppmerksom på Kulturrådets 
assistentordning som gir mulighet til å få en ung kunstnerassistent og så 
dette som en mulighet for å gjennomføre utstillingen ved RAM. Jeg var 
veldig sliten og kunne ikke gjøre det alene. Alle keramikere i min gene-
rasjon begynte jo med brukskeramikken og dreieskiven – å lage ting for 
bordet. Men jeg gikk tidlig vekk fra det og begynte å arbeide med flater. 
Men nå i senere tid har jeg begynt å tenke på hvordan det kunne være 
mulig å ta inn noe fra den brukskeramikkverdenen inn i mine arbeider, 
og se om jeg kan gjøre noe med det uten å forlate flatene. 

Sisse: I første omgang var det to ganske ulike praksiser. Men vi hadde 
begge sett hverandres arbeider på Årsutstillingen, før vi traff hver-
andre for første gang, og da vi senere møttes var vi meget bevisste på 
at våre praksiser var så vidt forskjellige som det overhodet er mulig 
innenfor samme felt. Men vi følte begge en stor, gjensidig tiltrekning. 
Det var utrolig spennende å finne ut om vi faktisk kunne arbeide 
sammen med disse forskjellene, men fra det første møtet på NTP følte 
vi at kjemien var god og at forskjellene var spennende.

Joakim: Det ligger et innebygget hierarki i assistentordningen, hvor 
en ung kunstner skal «matches» med en eldre, etablert kunstner og 
i praksis være en disippel. Hvordan håndterte dere det? Og var det 
vanskelig å stille ut sammen som likestilte, samtidig som Sisse har 
arbeidet som assistent?

Tulla: Nei, jeg føler det var veldig naturlig. Hvis jeg skulle få lov til å 
bruke Sisse i mitt arbeid og dessuten ta utgangspunkt i hennes arbei-
der som inspirasjon for mine egne, da måtte jeg tilby henne en likestilt 
rolle i forhold til utstillingen. Vi måtte være likeverdige i utstillingen, 
selv om det på atelieret er hun som har hjulpet meg med mitt arbeid. 
Samtidig har Sisse arbeidet med sine krukker selv, hun har ikke trengt 
meg til det.

Sisse: Selvsagt har det vært en kunstner/assistentordning, men det har 
vært veldig mangefasettert situasjon. Vi har hatt mange samtaler i ate-
lieret, og vi har hatt en kunstnerisk dialog hele veien. Samtidig har jeg 
selvsagt følt et ansvar for å lage mine egne ting på egen hånd – paral-
lelt med arbeidet jeg utførte for Tulla. Jeg tror at hvis den kunstneriske 
dialogen er der, så faller alle hierarkier bort.

Tulla: Da jeg skjønte at hun la sin fargepalett nær mine arbeider, for-
stod jeg at dette virkelig ville henge godt sammen og at vi begge ble 
inspirert av hverandre.

Sisse: Jeg er interessert av objekter, og jeg er interessert av klassiske 
keramiske beholdere; vessels, containers. Man kan kalle det mange 
ting, og alt etter hva du kaller det forskyves betydningen noe. Rent 
spesifikt har jeg lenge vært fascinert av egyptisk arkeologi, og selv om 
mine hanker og former ikke helt lar seg tolkes som arketypiske former 
og heller ikke har tydelige referanser til noe vi kjenner fra arkeologien, 
så finnes det likevel en sterk tilknytning til arkeologiske artefakter. 
Dette gjelder særlig i håndtakene, til tross for at de er sterkt forenklede 
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og moderniserte. Og sylinderen som form er så arketypisk som det 
overhodet er mulig, med uendelige variasjoner, med eller uten hanker. 
Jeg har i mange år hatt en dyp interesse for både sylinderen og behol-
deren. 

Utstillingen Conversations innholder flere veggarbeider av Tulla 
med motiver hentet fra Sisses krukkeunivers. En serie på fire verk 
gjengir de fire forskjellige hankene som Sisse Lee gjentar om og om 
igjen: Rabbit, som ligner på kaninører, Doughnut, som er runde som 
smultringer, Scout, som er en enslig flat hank, og til sist Lovehandles. 
Tulla Elieson sier selv at det var en bevisst strategi å prøve å overføre 
form og overflate til todimensjonale bilder – og at dette ikke er helt 
ukontroversielt i fagmiljøet.

Tulla: Keramikken er vanskelig på den måten at du ikke vet hva du 
får ut av ovnen før du åpner den, og du er nødt til å ha en ganske 
streit plan. Da vi begynte med arbeidet så var jeg ikke helt klar over 
hvor sært det var for en keramiker å ta en detalj fra en annen kerami-
kers arbeid og bruke den i eget arbeid. Jeg diskuterte det med andre 
keramikere og merket at noen var ganske kritiske. Men Terje [Resell, 
Tulla Eliesons ektemann, red. anm.] er billedkunstner, og da han så de 
første arbeidene var hans reaksjon «Så tøffe!». Jeg stoler mere på hans 
omdømme enn på keramikerne som sier: «du kan ikke jobbe så figu-
rativt». Jeg mener jeg skal ha lov å jobbe akkurat så figurativt som jeg 
vil! Jeg vet ikke om de er redde eller bare kritiske, men det har alltid 
vært slik, og jeg har bestandig trosset denne redselen for det figurative 
i keramikken. 

Joakim: Men er det en skeptisisme mot det figurative – eller snarere 
det visuelle – i keramikkmiljøet? Er det slik at det norske kerami-
kermiljøet har lagt for stor vekt på materialitet og bruksaspekter, 
mens dine arbeider er først og fremst er visuelle og dermed utfordrer 

forestillingen om det keramiske objektet som noe man nærmer seg 
gjennom det taktile? 

Tulla: Ja, slik er det nok. Jeg må innrømme at jeg alltid bærer med meg 
en frykt for reaksjonene i det norske keramikkmiljøet fordi jeg har en 
annen tilnærming til keramikken, som står nærmere billedkunsten. 
Hvis komposisjonen holder, så holder det. For meg trenger det ikke være 
mer enn det. Keramikken har så mange glasurer og overflater som tar 
tak i sansen at det er lett å fastne i en romantisering av overflaten. Jeg 
jobber ikke uten et tema eller et innhold, fordi da vet jeg ikke hvor jeg 
skal. Men når vi nå nevner glasurer, må jeg si at det var en enorm utfor-
dring å få det til og finne de riktige glasurene i dette prosjektet. Vi holdt 
på i måneder for å finne en glasurpalett som kunne brukes og hadde til 
sist i overkant av hundre forskjellige glasurprøver

Sisse: På den andre siden er brukskunsten nokså uglesett. Jeg merket 
for eksempel da jeg studerte at noen i kollegiet var svært skeptiske til 
brukskunsten, samtidig som det ellers i samfunnet finnes en forven-
ting at keramikken nettopp skal være bruksorientert, og at jeg som 
keramiker skal lage ting til bordet. Beholderen er sånn sett så arkety-
pisk som det går an. I dette lyset kan man tenke at våre arbeider står 
så langt fra hverandre som det er mulig. 

Utstillingen Conversations er det første samarbeidsprosjektet mellom 
Tulla Elieson og Sisse Lee, men ikke det siste. I 2022 planerer de enda 
en utstilling sammen, ved Østfold kunstsenter, i forbindelse med et 
retrospektiv som skal vise Eliesons arbeider gjennom 40 år.

Oslo 27. oktober 2020

2322







Forrige fem sider:

 
Tulla Elieson / Blue North I / 2020 / Glasur på steingods / 126 x 122 cm  

Tulla Elieson / Blue North II / 2020 / Glasur på steingods / 126 x 122 cm  

Tulla Elieson / Blue North III / 2020 / Glasur på steingods / 126 x 122 cm  

Tulla Elieson / Ikaros / 2020 / Glasur og porselenbegitning på steingods / 120 x 125 cm  

Tulla Elieson / Uten tittel – terracottapalett / 2020 / Glasur på steingods / 128 x 129 cm  
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From A Potter’s Book* 

 Text by Bernard Leach 

Since the last quarter of the nineteenth century, the reaction started by 
William Morris has been taking place mainly outside industry and has 
culminated in what I have called the individual, or artist, craftsman. 
Beginning in protest against the irresponsible use of power, it came 
to an end in pseudo-medieval crafts little related to national work 
and life. Thence has arisen the affirmation of the mechanical age in 
art—functionalism. This, through let us say, Picasso1, le Corbusier and 
Gropius of the Bauhaus, is having its effect on all crafts. A movement 
which however based by its initiators on a new and dynamic concept 
of three-dimensional form, tends amongst those who attempt to carry 
the idea into industry to an over-intellectual effort to discover norms 
of orderliness and utility. Such a process limits the enjoyment of work 
to the designer, and overlooks the irregular and irrational element in 
all fine activity including the making of pottery. Herein lies the signi-
ficance of the artist-craftsman as distinct from the factory designer. 
Almost alone amongst workmen does he exercise the responsibility of 
making things for full human use—objects which are projections of 
men—alive in themselves. To him the question of standard is of vital 
importance, and through his work to industry, and through industry to 
everyone. He is faced with a broken tradition, and, what is even more 
serious, with a culture in rapid process of change. Our sensibility to 
beauty is ministered to for the most part only by the work of a handful 
of men of genius, for the history of, for the history of all nations 
with a developing industrialism shows that the unconscious, intuitive 
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craftsman breaks down under the strain of transition from hand and 
tool to industrial machinery. His horse-sense and creative vigour, his 
capacity to assimilate new methods and new ideas become perverted. 
Only the artist and craftsman of unusual perception and strength of 
character stands a chance of selecting what is best from the welter 
of ideas which rolls in upon him to-day. As soon as the craftsman 
becomes individual and detached from his tradition he stands on the 
same footing as the artist. This may not signify much when one thinks 
of the number of paintings done each year which will appeal with 
any conviction to men a century hence! But the important question 
is how in our disintegrating times individual potters are to discover 
their particular kind of truth, in other words, their highest standard, 
and further, by what means it can be passed on to other artist-potters 
to the end that humanistic work of true merit, especially for domestic 
use, may be produced.

* Dagens lesere vil sikkert reagere på Leachs forestilling om kunsthåndverkeren 
som en rent maskulin skikkelse og hans uttalte visjon om kunstneren som et 
mannlig geni. Vi kan nok ikke bare avskrive dette som et uttrykk for datidens 
holdninger. Leach beskriver konsekvent kunsten og kunstkeramikken som et 
mannlig domene. Hans forhold til ikke-vestlige kulturer, særlig de asiatiske, 
preges av et britisk imperialistisk og kolonial verdensbilde, til tross for forfat-
ternes oppriktig beundring for japansk og kinesisk keramikk. Til tross for dette 
er Leach et referansepunkt for europeisk kunstkeramikk, og gjennom sin store 
innflytelse fortsatt relevant i diskusjonen om norsk keramikk.  
/Red. Anm.

1. It is worth recording that Picasso himself, perhaps the most creative artist 
alive, has written, decorative art bears no resemblance to easel painting, to the 
production of a picture. One is utilitarian, the other a noble pay. An armchair 
means the back against which one leans. It is a utensil. It is not art.’ 
/Creative Art, June 1930. /Author’s original footnote.

3534





3938



Sisse Lee / 2 Sylindere, 2020 / Porselen, steingods / Variable mål
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De gustibus est 
disputandum

 Text by Thodor W. Adorno 
 Latin: There is no accounting for taste.

Even those who are convinced of the incomparability of works of 
art, find themselves continually entangled in debates where works 
of art, and precisely those of the highest and for that reason incom-
parable rank, are compared with and evaluated against each other. 
The objection invariably raised during such considerations, that it is 
all just a matter of collectors’ instincts, of measuring by ells, usually 
means only that the good citizens, to whom art can never be irrational 
enough, wish to keep the inner constitution and claim of truth distant 
from the works. The compulsion of the consideration is however 
located in the work of art itself. So much is true, that they do not allow 
themselves to be compared. Rather, they want to annihilate each other. 
It is not for nothing that the ancients [i.e. Greeks] reserved the pan-
theon of that which is compatible to the gods or to ideas, but required 
works of art to enter the agon [Greek: contest, conflict, struggle], each 
one the mortal enemy of the other. The depiction of a “pantheon of 
classicism,” which Kierkegaard still clung to, is a fiction of neutrali-
zed upbringing. For if the idea of the beautiful is portrayed as merely 
divided up into many works, each individual one nevertheless reckons 
on an inalienable claim to the whole, claiming the beautiful for itself 
out of its uniqueness and can never admit its segmentation, without 

 

annulling itself. The beautiful, as something unitary, true and appe-
aranceless [scheinlos], emancipated from such individuation, is not 
represented by the synthesis of all works, by the unity of arts and of 
art, but solely corporeally and actually: in the downfall of art itself. 
Every work of art aims at such a downfall, by seeking the death of 
all the others. That all art reckons on its own end, is another way of 
stating the same state of affairs. It is out of such a compulsion towards 
self-annihilation in works of art, from their innermost concern, that 
drives towards the appearanceless [scheinlos] picture of what is 
beautiful, which stirs up seemingly useless aesthetic disputes over and 
over again. While they stubbornly and obstinately wish to find what 
is aesthetically correct [Recht] and precisely thereby fall victim to an 
unquenchable dialectic, they are more correct than they can know; by 
delimiting each art-work, whose energy they take into themselves and 
raise to a concept, they work towards the destruction of art, which is 
its salvation. The aesthetic tolerance, which validates works of art in 
their immediate narrowness, without breaking this last, yields only 
the wrong downfall, that of the juxtaposition, which denies the claim 
of the unitary truth. 

Originally published in Minima Moralia: Reflections From Damaged Life (1951). 
Translation: 2005 Dennis Redmond; with permisson under Creative Commons.
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Tulla Elieson 
(f. 1950) er en norsk keramiker med studier fra Bath Academy of Art 
(1970–74). Hun er representert i en rekke offentlige kunstsamlinger, 
blant andre Nasjonalmuseet, KODE, Nordenfjeldske kunstindustri-
museum, Sørlandets kunstmuseum og Nordnorsk kunstmuseum. Hon 
har stilt ut over hele verden og deltatt i alle større keramikkbiennaler, 
inklusive Korea (2007) og Faenza (2001). I 2018 fikk Elieson Kunst-
håndverkprisen for verket Reisegods 1–4.

Sisse Lee 
(f. 1986 i Danmark) studerte ved Den Kongelige Akademi i Køben-
havn (BA, 2016) og Kunsthøyskolen i Oslo (MFA, 2018). Hun har stilt 
ut i en rekke sammenheng i Norge og utenlands, blant annet Kunst-
hall Grenland (2020), Kunstnerforbundet, Oslo, (2019), Talente 2019, 
München, CHART Art Fair (2019), København, og Grønbecks gård, 
Bornholm (2016). I 2018 var hun nominert til prisen Bo Bedre Design 
Award i kategorien Årets kunsthåndverk.
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