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Om juryarbeidet
Juryen for Norske Kunstforeningers debutantpris har bestått av Gjertrud Steinsvåg (nestleder, Norske Kunstforeninger), Britt Juul (styreleder, Eidsberg Kunstforening) og Kjetil Skøien (jurymedlem, Høstutstillingen). For juryen
har det vært et interessant og engasjerende arbeid å velge en kunstner og et verk, når det er hele 37 debutanter
hvor den yngste er 23 år og den eldste er 81.
Blant debutantene er det mange sterke kandidater, men det var likevel et kunstverk som skilte seg ut. Juryen har
enstemmig landet på avgjørelsen om å dele ut debutantprisen til en ung og nyutdannet kunstner i starten av sin
karriere, som viser et sterkt arbeid på Høstutstillingen 2016.
Juryens uttalelse
Kunstverket som tildeles debutantprisen, fremstår umiddelbart og konkret. Kunstneren har en solid kunnskap
om sitt materiale og formspråk, som er avgjørende for hvordan vi som publikum tiltrekkes av verket. Juryen syns
likevel at styrken i verket ligger i de mange mulige innfallsvinkler, aspekter og tolkinger som åpnes for.
Juryen fascineres av hvordan kunstneren setter opp motsetninger som det bestandige og det forgjengelige og det
urgamle materiale leire og de neonfargede stroppene. Ikke minst er ideen om dørkarmens funksjonalitet utgangspunkt for denne dørkarmens kollaps – en motsetning som skaper et menneskelig uttrykk, og som publikum føler
vi en slags omsorg for denne melankolske skulpturen som strever med å – bokstavelig talt – holde seg oppe.
Skulpturen har et performativt element, hvor publikum må ta stilling til å gå gjennom, eller gå rundt den. Kunstneren selv beskriver dette som at vinnerverket Gjennomgang «befinner seg mellom det truende ubehagelige og det
lett idiotiske, med fryktløs streben etter funksjon».
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