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utdanningsinstitusjonene→khib

Aktiviteter året 2012
Kunst- og designhøgskolen 
i Bergen (KHiB) har to avdelinger: 
Avdeling for Design og Avdeling for Kunst.
Avdelingene kunst og design er, 
målt i studenter, omtrent like store.

Avdeling for design har to fagområder: 
Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 
og Visuell kommunikasjon. I tillegg tilhører 
PPU, praktisk-pedagogisk utdanning, en 
ettårig pedagogisk utdanning på fulltid for 
kunstnere og designere, også avdeling 
for design.

I strategiplan 2011–2016 har KHiB 
som mål innen 2016:

 → Å bli akkreditert som 
vitenskapelig høgskole.

 → Å oppnå at stipendiatene 
våre får PhD-graden gjennom 
Stipendiatprogrammet for 
kunstnerisk og designfaglig 
utviklingsarbeid.

Undervisning, 
faglig identitet og innhold:
Fagområdet har sin styrke og egenart i 
forståelsen av sammenhengen mellom 
rommet og de møbler og elementer som 

inngår i dette. Det vil si at møbler og 
elementer skal fungere både visuelt og 
funksjonelt i forhold til omgivelsene de 
befinner seg i.

I studiene legger vi stor vekt på vårt fags 
brede samfunnsmessige betydning. Vi har 
en serie kurs og prosjekter som i stor grad 
har en sosial profil. 

Vårt studium er i stadig utvikling, vi 
har fokus på mennesket og brukeren, på 
betydningen av de bygde omgivelsers 
innvirkning på vårt sinn og vår væremåte, 
på tilgjengelighet for alle og sanselig 
arkitektur, samt bærekraftig design og 
arkitektur. Det legges stor vekt på å utvikle 
helhetlige designløsninger, basert på en 
grundig forståelse av brukernes behov i 
ulike situasjoner. For å kunne designe for 
et samfunn i rask utvikling, oppmuntres 
studentene til en kreativ, nytenkende og 
kritisk tilnærming til fagutøvelsen. Mot 
og vilje til eksperimentering settes høyt. 
Modige designere gror frem i et utfordrende, 
inkluderende og støttende miljø.

Vi gir studentene et større spekter av 
metoder å jobbe med i designprosessen.

Vi har gjennom året samarbeidet med 
ulike eksterne samarbeidspartnere om 
seminarer, kurs og prosjekter. Ett eksempel 

er et kursopplegg i Vik fengsel i samarbeid 
med Kriminalomsorgen. I samarbeidet 
med Kolibri/Children at Risc Foundation, 
Brasil–Bergen, har våre studenter utviklet 
både romprogram, designet løsninger for 
utstillinger og for en grafisk profil. Vi har 
hatt samarbeid med Verdighetssenteret, 
hvor kursets fokus har vært godt designede 
og innovative løsninger for eldre innen 
interiørarkitektur og omgivelser. Vi har et 
løpende samarbeid med Norsk Industri om 
Industrirettet møbeldesign, et kursopplegg 
lagt til første året i masterstudiet, og 
samarbeid med Norges Handelshøyskole 
om design og ledelse.

Studentene blir utfordret i møtene med 
veldig ulike sider av det moderne samfunn.

Bachelorstudiet møbel- og romdesign/
interiørarkitektur videreføres med 
et toårig masterstudium til en 5-årig 
profesjonsutdannelse. I en tid hvor 
utdannelsen er delt opp i bachelor og 
master er det spesielt viktig å kunne ha 
muligheten til å tilby studentene plass 
ved KHiB i alle fem år. På vårt fagområde 
har alle studentene som mål å fullføre sin 
utdannelse, for å få reell kompetanse i en 
profesjonsutdanning.

Derfor må nivået på vår undervisning ved 

Kunst- og designhøgsKolen i Bergen→Avdeling for design
fagområde møbel- og romdesign/interiørarkitektur
TEkST→InterIørarkItekt MnIL eLI-kIrstIn eIde,
PROFESSOR 
FagOmRådE møbEl- Og ROmdESign/inTERiøRaRkiTEkTuR, 
avdEling FOR dESign, 
kunST- Og dESignhøgSkOlEn i bERgEn

Stockholms messen 2013.  
KHiB-studentenes stand. 
Foto→Espen Grønli

Stockholms messen 2013.  
KHiB-studentenes stand. 

Foto→Espen Grønli
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Velverket, et velværesenter 
i den gamle bygningen til bergen gassverk. 

bacheloreksamen av Elisabeth våpenstad holm.

khibs studentstand på greenhouse i Stockholm 2012.Fra utstillingen «khib with friends« i helsinki høsten 2012.

Fra utstillingen «khib with friends« i helsinki høsten 2012.
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KHiB og studentenes læringsutbytte være 
høyt i bachelorutdanningen. Det stilles store 
krav til nivået på bacheloreksamen, og til 
studentene, fordi antall søkere fra inn- og 
utland til vårt masterstudium er stor (2012: 
74 stk. til vårt fagområde). 

Den 5-årige utdannelsen er den 
høyeste innen sitt fag i Norge. Utdannelsen 
kvalifiserer til å søke opptak som stipendiat 
på PhD-nivå. Den gir også grunnlag for å 
søke opptak i NIL.

Årets 11 bachelorkandidater bestod sin 
eksamen i mai. Eksterne sensorer: 

 → Interiørarkitekt/utstillingsdesigner 
Stein A. Bernhoft

 → Interiørarkitekt MNIL Siri Lise Sunde
 → Møbeldesigner MNIL Erling Revheim
 → Intern sensor: Kandidatenes veileder: 

Eli-Kirstin Eide

Siste års masterprosjekter, 2012, som var 
utstilt i Vestlandske Kunstindustrimuseum, 
viser at designere i dag er mer enn bare 
formgivere. Prosjektene viser i stor grad at 
møbel- og romdesign handler om forholdet 
mellom mennesker. Hvor målet er å skape 
rammer og redskaper for å utvikle gode 
mellommenneskelige relasjoner, gjøre 

hverdagen bedre, og å gi mennesker tilgang 
til opplevelser. Prosjektenes innhold og 
uttrykk dekker mange lag av hva faget 
møbel- og romdesign/interiørarkitektur 
kan romme. 

ni kandidater gikk opp til 
mastereksamen 2012, alle bestod:
møbeldesign:

 → Jonas B. Evensen, Trå varsomt.
 → Åshild Kyte, Mellom bakkar og berg.
 → Vera Kleppe, FRETEX signatur».

romdesign/interiørarkitektur:
 → Ingunn Eikeland Bjørkelo, Pusterom.
 → Silje Mari Eiternes, Lytte med øynene 

– se med ørene.
 → Karoline Grepperud, Rom for rus.
 → Maria Kjærgård, Levende rom.
 → Mari Bjørkedal Hjelle, 

Saman i sentrum.
 → Gerd Solveig Leiros, 

Efjord – Rom i rommet.

Eksterne sensorer:
 → Interiørarkitekt MNIL Heidi Tolo
 → Interiørarkitekt MNIL 

An-Magritt Gjertsen 

 → Møbeldesigner MNIL 
Fredrik Torsteinsen

 → Interne sensorer: Kandidatenes 
veiledere: Eli-Kirstin Eide, 
Petter Bergerud og Dave Vikøren.

priser, Utstillinger 
og hederlig omtale 2012:

 → Designdagen 18. april, Oslo. 
Vinner av Unge Talenter Design 
Award: Morten Skjærpe Knarrum.

 → Morten Knarrums prosjekt Bak 
murene i Vik ble valgt ut til å bli 
presentert under NEU/NOW LIVE 
Festival i Porto 11. til 15. Juli, i regi 
av European League of Institutes 
of the Arts.

 → Vinner av Anne Alnæsprisen:  
Karoline Grepperud, med sitt 
masterprosjekt: Rom for rus. Delt 
med Malin Skjelland Eriksen fra KHiO.

 → 3. prisen i designkonkurransen Muuto 
Talent Award: Marthe Straalberg, 
for lampen Sprinkle.

Karoline Grepperud fikk Anne Alnæs-prisen 2012 for sin 
masteroppgave Rom for rus. Hun har brukt sin interiørkompetanse 
til å innrede et behandlingssted for rusmisbrukere.

«Med sin praktiske tilnærming til faget, gode materialforståelse og bruken av humane dimensjoner, 
skaper kandidaten løsninger som både gir åpenhet, men med intimitet og følelsen av beskyttelse 
for denne belastede gruppen», sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

Dokken Arena,
et aktivitetssenter for ungdom 

i gamle bergen gassverk.
her finnes skatebane, klatrevegg, 

muligheter for padling, windsurfing 
og dykking (bygningen ligger ved kai), 

kafé, garderober, osv.
bacheloreksamen av martin R. Rygner.



143INTERIØR & MØBLER  NILs ÅRBOK 2013

utdanningsinstitusjonene→khiO

Studier 
for en ny tid
Kunsthøgskolen i Oslo samler utdanning 
og utviklingsarbeid innen visuell kunst, 
scenekunst og design i et praksisnært 
samspill med internasjonale og nasjonale 
fagmiljøer. […] Skolen har som mål å aktivt 
tilføre samfunnet estetiske og humanistiske 
verdier, endringsimpulser og kritisk 
refleksjon.

(utdrag fra skolens strategiplan 2012–2016)

Det er innenfor denne rammen 
at bachelor- og masterutdanningen 
i interiørararkitektur og møbeldesign 
skjer ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tilpasning av studieplanene i 
interiørarkitektur og møbeldesign til det 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
høyere utdanning har vært prioritert dette 
året. Reviderte planer for bachelor- og 
masterstudier vil gjelde fra høsten 2013. 
Endringene av de tidligere planene fra 
2003 er ikke dramatiske, men arbeidet med 
dem har ført til en kritisk gjennomgang, 
utvikling og en klarere profil på studiet. 
Studiet vektlegger en søkende og 
eksperimentell tilnærming til design av 
rom og møbler, hvor løsninger søkes 
gjennom praktisk utforskning av materialer, 
rom, konstruksjoner, lys og farger som 

tar utgangspunkt i menneskets mentale 
og praktiske behov. Prosess og metode 
prioriteres. Bachelorstudiet gir faglig 
breddekunnskap og ferdigheter i design 
av rom og møbler. I masterstudiet fordyper 
studenten seg i et faglig tema innen 
spesialiseringen som utvikles til løsning av 
en praktisk masteroppgave og en kritisk 
faglig refleksjon. Samtidig utvikler studenten 
sin kompetanse og rolle som interiørarkitekt 
og designer i et samfunn i endring.

Studiet i interiørarkitektur og 
møbeldesign åpner for samarbeid med 
både visuelle kunstfag og scenekunstfag 
ved Kunsthøgskolen. Som eksempel kan 
nevnes samarbeidet masterstudentene 
høsten 2012 hadde med avdeling Kunstfag 
om kurset «Kunst og offentlighet/Design 
og offentlighet.» Teori-delen av kurset var 
felles, mens interiør- og møbelstudentene 
arbeidet praktisk sammen med Rintala 
Eggertsson Arkitekter i prosjektet 
Transformer – om å ta i bruk byens små, 
«glemte» arealer til å fremme kulturtilbud 
for barn. Studentene designet og bygget en 
utendørs scenepaviljong, og anvendte den 
til en danseforestilling for skolebarn. Både 
forstudier, planlegging, bygging og testing 
på brukere ga rom for god faglig diskusjon 
og refleksjon i tillegg til praktisk erfaring 

med bygging av paviljongen.
Det er etablert samarbeid med 

Operahøgskolen hvor 3. års studenter i 
interiørarkitektur og møbeldesign skaper 
scenografi til en forestilling som settes 
opp med operastudentene. Studentene 
inngår i teamet av regissør, teknikere og 
skuespillere. Det gir lærerike erfaringer og 
stor glede å se sitt prosjekt realisert i en 
publikumsforestilling.

Undervisningen ved Kunsthøgskolen er 
forskningsbasert – studentene skal nyte 
godt av ansattes faglige utviklingsarbeid. 
For eksempel har stipendiatene Annelise 
Bothner-By og Birgitte Appelong inkludert 
studentene i sin forskning slik at de deltar 
i utviklingen av ny innsikt på fagområdet. 
I Annelise Bothner-By sin forskning innen 
utstillingsdesign har masterstudenter deltatt 
i prosjektet Accumulation and destruction – 
et samarbeid med Kulturhistorisk Museum 
om en arbeidsmetodikk kalt «social 
responsive design» for involvering og 
samspill med publikum/brukere, noe som 
er viktig kunnskap i en god designprosess. 
Birgitte Appelong har ledet prosjektet hvor 
studentene designer sin egen stand på 
Stockholmsmessen. Eksperimentering med 
lyssettingen for utstillingen inngikk i hennes 
forskningsprosjekt innen lysdesign 

KunsthøgsKolen i oslo→Avdeling design
– interiørarkitektur og møbeldesign

TEKST→inTERiøRaRkiTEkT mnil EllEn S. klingEnbERg,
PROFESSOR vEd avdEling dESign, kunSThøgSkOlEn i OSlO

Stockholms messen 2013.  
KHiO-studentenes stand. 
Foto→Birgitte Appelong

Utstilling om universell utforming i regjeringsbygget:  
Designprosess – gruppearbeid. 
Foto→Ellen S. Klingenberg
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– om å skape opplevelse av fortid, 
nåtid og fremtid i ett og samme rom 
gjennom lyssetting.

Det ble i 2012 innledet et samarbeid mellom 
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 
og Kunsthøgskolen i Oslo om å utrede 
muligheter for et felles masterstudium 
i interiørarkitektur. Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra 
begge skolene. Arbeidsgruppen har avgitt 
en positiv innstilling, og et videre samarbeid 
om dette fortsetter med et foreløpig mål 
om etablering av en felles mastergrad i 
interiørarkitektur fra 2015.

Studieretning interiørarkitektur og 
møbeldesign har i løpet av året fått 
styrket bemanning ved at ny professor og 
fagansvarlig Toni Kauppila er ansatt i en 
åremålsperiode på seks år. Han kommer fra 
stillingen som leder av masterutdanningen 
i Spatial design ved Aalto-universitetet 
i Helsinki (tidligere UIAH).

formidling/Utstilling
Formidling av skolens virksomhet er viktig 
for å vise studentene prestasjoner overfor et 
arbeidsmarked, men også for å vise prosess 
og faglig utviklingsarbeid ved skolen til 
offentligheten. Utstillinger er skolens 
vanligste formidlingsform. 

utdanningsinstitusjonene→khiO

Malin Skjelland Eriksen fikk Anne Alnæs-prisen for sin masteroppgave, Presence of Absence. 
Hun har arbeidet med problemstillingen hvordan skal man forholde seg til stedets historie 
i møte med gjenbruk av rommene?

«Fra et interiørfaglig perspektiv og med hensiktsmessige virkemidler har Malin S. Eriksen utviklet metoder 
og prinsipper for å fornye vår bygningsarv. Målet er å bidra til kontinuitet i arkitekturen som ivaretar 
de materielle og immaterielle stedskvaliteter», sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

 → Stockholmsmessen – Green House – 
bachelorstudentene designet stand 
og stilte ut egne produkter. Februar 
2012 og 2013.

 → Spor på Stedet, en vandreutstilling 
med start ved Oslo Museum, 
Bymuseet. Design: Annelise 
Bothner-By som ledd i hennes 
forskningsprosjekt Exhibition 
and the other, med deltagelse av 
bachelorstudenter i interiørarkitektur 
og møbeldesign og Balletthøgskolen. 
Mai 2012.

 → De andre? – en annerledes 
utstilling om universell utforming 
i regjeringsbyggets vestibyle, R5. 
Studenter 2. år bachelor designet og 
bygget utstillingen, et samarbeid med 
studenter i visuell kommunikasjon. 
Utstillingen ble åpnet av barne- 
likestillings- og inkluderingsminister 
Inga Marte Thorkildsen. Mai 2012. 
Utstillingen ble gjennomført med 
støtte fra Universell* ved NTNU.

 → Avgangsutstilling, Kunsthøgskolens 
gallerier. Bachelor- og masterarbeider 
ble stilt ut. Juni 2012.

 → Månedens møbel, utstilling i 
Blomqvist Kunsthandel. Hele 2012.

master i design, kandidater 2012
spesialisering interiørarkitektur:

 → Malin Skjelland Eriksen, Presence of 
Absence. Hvordan kan arkitektur med 
sitt nærvær bidra til fornemmelsen av 
fravær? Nasjonalmuseets bibliotek 
i Nasjonalgalleriet.

 → Hege Homb Dedichen, Dagslys som 
narrativt virkemiddel. Polarskipet 
Maud i nytt lys. Utstillingshall for 
polarskipet Maud.

 → Renate Alexandersen, Kontemplasjon. 
Omhandler rom for kontemplasjon 
i urbant rom; utforming av 
rom-elementer i parken ved 
Nationaltheatret.

spesialisering møbeldesign:
 → Henrik Bie, Stolvarianter over 

temaet Miljøvennlige møbler 
med bevegelsesmulighet.

Hovedsensor for mastereksamen var 
Thomas Leerberg, eksterne fagsensorer 
var Birger Sevaldson (interiørarkitektur) og 
Gunnar H. Gundersen (møbeldesign). Interne 
sensorer var Vigdis Ruud og Sigurd Strøm.

Åsmund Wivestad Engesland, 3BA, BAU, 
Månedens Designpris ved Blomqvist Kunsthandel 
Foto→Studenten

Heleen Sintobin 3BA: 
Armadillo

Foto→Studenten

Christopher Konings, 2 BA: Touch – klokken 
er universelt utformet og leses både visuelt 
og taktilt, samtidig som den har en klassisk 

og elegant form.
Foto→Studenten
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bachelor i interiørarkitektUr 
og møbeldesign, kandidater 2012:

 → Camilla Akersveen
 → Linn Anna Bjørk
 → Benedicte Dahl
 → Iris Djupvik
 → Therese Fjeldberg
 → Tuva Kristine Rønkvist Hellum
 → Anne Margrethe Maria Hvesser
 → Marte Elisabet Leinæs
 → Jannicke Lunde Svalheim
 → Julie Sernblom
 → Hanne Lingier, utvekslingsstudent
 → Lisa Puscj, utvekslingsstudent

Avsluttende prosjekt: Design av 
serveringssteder i ny utvidelse av Oslo 
Lufthavn, Gardermoen, et samarbeid med 
OSL Oslo Lufthavn; prosjektet ble ledet av 
Petter Abrahamsen, MNIL som gjestelærer.
Ekstern sensor for avsluttende 
bachelorprosjekt var Thomas Ness.

priser og Utmerkelser
 → Malin Skjelland Eriksen og Hege 

Homb Dedichen delte Statsbyggs 
pris for fremragende interiørarkitektur 
for sine masteroppgaver.

 → Malin Skjelland Eriksen fikk Anne 
Alnæsprisen 2012, delt med Karoline 
Grepperud fra Kunsthøgskolen i 
Bergen.

 → Åsmund Wivestad Engesland vant 
Månedens Design-pris på kr 30 000 
med stolen BAU blant studentenes 
møbler stilt ut hos Blomqvist 
Kunsthandel i løpet av 2011—2012.

Undervisningskrefter
Av de ansatte ved Avdeling Design 
arbeider spesielt innen fagområdene 
interiørarkitektur og møbeldesign:

 → Birgitte Appelong, stipendiat 
i Stipendprogrammet 
for kunstnerisk utviklingsarbeid

 → Annelise Bothner-By, 
stipendiat i Stipendprogrammet 

for kunstnerisk utviklingsarbeid
 → Terje Hope, professor møbeldesign
 → Toni Kauppila, professor 

interiørarkitektur og fagansvarlig 
for studieretningen

 → Ellen S. Klingenberg, 
professor interiørarkitektur

 → Vigdis Ruud, førsteamanuensis 
interiørarkitektur

 → Sigurd Strøm, professor møbeldesign

Midlertidig ansatte i delt stilling 
har vært blant andre

 → Mette L’Orange, arkitekt og professor 
i farge og form

 → Bjørn Blikstad, møbeldesigner

I tillegg har lærere innen teori og metode 
ved avdelingen og diverse eksterne 
gjestelærere og forelesere deltatt 
i undervisningen.

Utstilling om universell utforming i regjeringsbygget, 2BA: De Andre?
Foto→Christopher Konings

Utstilling om universell utforming 
i regjeringsbygget: Visuell støy.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Spor på Stedet, komplementære lysfarger, 2BA.
Foto→Ellen S. Klingenberg

Scenepaviljong i Fredensborgveien. MA-studenter.
Foto→Rintala Eggertsson Arkitekter

Hege Homb Dedichen: 
Polarskipet Maud i nytt lys. 

Masterprosjekt 2012.
Foto→Studenten


