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Verkstedet i Venabygd. Etablert 1976. Foto: Torbjørn Kvasbø.



2 Verksliste | Torbjørn Kvasbø Fjøset, Ringebu Prestegard 2017

Torbjørn Kvasbø
Torbjørn Kvasbø er en av få norske kunstnere med en internasjonal 
karriere, og som bor og arbeider i Ringebu kommune. Vi gleder oss 
over hans faste utstilling i fjøset i Ringebu Prestegard. 

Ringebu kommune er eiere av driftsbygningen og vil i samarbeid 
med Stiftelsen Ringebu Prestegard og Kvasbø utvikle bygningen til 
en ny kunst- og kulturarena i prestegarden, hvor Kvasbø har et åpent 
«transittlager» i fjøset fra sommeren 2017 av.

Vi er glade for samarbeidet med Torbjørn som også har sagt seg 
villig til å være en pådriver til å utvikle gjestekunstordning med andre 
keramikere. 

Torbjørn Kvasbø født 1953 på Hundorp, er bosatt i Venabygd i Ringebu 
kommune, hvor han har bygd opp et stort verksted. Kvasbø har sin 
utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB. Han var i mange år 
professor og leder ved Institutionen för Keramikkonst ved Högskolan 
för design och konsthantverk, HDK, ved Göteborgs universitet, og ved 
Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Keramik & 
Glas, Stockholm. Han er en nestor innen norsk samtidskeramikk med 
sine store, skulpturelle arbeider i plastisk leire og keramiske teknikker. 
Kvasbø har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. i 
Kina, Europa, Australia og USA, og er ofte invitert til å holde foredrag 
og workshops rundt om i verden. Kunstverk av Torbjørn Kvasbø er 
representert i samlingene til mange kunstmuseer i Europa, USA, Kina, 
Korea og Japan, så vel som i kunstindustrimuseene i Norge og bl.a. 
på Lillehammer Kunstmuseum, hvor han hadde en stor retrospektiv 
utstilling høsten 2013. Han er tildelt en rekke priser nasjonalt og 
internasjonalt.

Utstillingen er åpen alle dager kl. 10–17 til og med 3. september. 

hilsen 
Ringebu kommune og Stiftelsen Ringebu Prestegard

e- post:  
post@ringebuprestegard.no  
anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

telefon: 61 28 27 00 | 976 87 950
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Rørform, porselen, 2014–15. 
Lengde ca. 400 cm × bredde 180 cm × høyde 140 cm.

Produsert på Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) i Fredrikstad.  
Fabrikken er spesialisert på isolatorer for elektriske høyspenningssystemer.

De produserer sin egen tekniske porselensmasse. Den er uplastisk og hard 
og kan ikke arbeides med som i vanlig leire. Skulpturen består av løse kileformede 
rørdeler, nærmest som skiver, som er løst stablet på hverandre. 

Jeg tok utgangspunkt i lange rør som fabrikken ekstruderer som emner for 
avdreiing til isolatorer. Disse bearbeidet jeg ved å skjære rørene opp i hundrevis  
av deler, med tynn skjæretråd. Delene monterte jeg sammen igjen i ulike rørformer. 
Disse små kileformede rørelementene bygde jeg en ny skulptur av, denne  
som ligger her. Dette er fjerde gangen jeg bygger skulpturen opp i en utstilling,  
og den blir ulik for hver gang, avhengig av rommet den bygges i, og hvordan  
jeg starter byggeprosessen.

Det brente porselenet er steinhardt. Om en del skulle falle av pga.  
vibrasjon i golvet, eller at noen sparker borti, knuses den ikke.

I denne skulpturen leker jeg bl.a. med konflikten eller dialogen mellom  
den store formen og volumet, og de skjøre, porselenshvite og løst sammensatte 
elementene. Materialiteten og fargene i fjøset lager en sterk kontrast og  
nærmest et perfekt rom til skulpturen.

1

NTP 2013. Norsk 
Teknisk Porselen 
(NTP), Fredrikstad, 
Norway, produces 
high-voltage 
insulators. NTP-
porcelain, extruded 
pipes dia. 170 × 30 
mm thick. Angle 
sliced with cutting 
wire, fired in a gas 
kiln to 1,300 °C and 
then remodelled 
together. 
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Rørskulptur, relieff, 2013. 
Lengde ca. 245 cm × bredde 200 cm × høyde 50 cm.

Steingodsleire, dvs. leire for høye temperaturer, opp mot 1350 grader. Ekstrudert  
i en manuell rørpresse mens leira er plastisk og myk. Relieffet er laget på ovnsplater, 
på paller på golvet, og består av ni deler. Delene modelleres sammen, men med papir 
imellom slik at de kan tas fra hverandre når de er tørket og skal brennes. Ser man 
nøye etter, kan man se hvordan den er satt sammen av de ni delene.

Brent i en vedfyrt keramikkovn, i en anagamaovn, i fem døgn. Temperaturen 
stiger gradvis fra null til 1350 grader i løpet av tre døgn. Temperaturen holdes på 
1300–1350 grader i tre døgn. Ovnen er en tunnelovn, formet som en svakt stigende 
tunnel, spesialformet for fyring med ved og naturlig trekk. Gjenstandene settes 
ubrente, men tørre, og uglasert inn i ovnen. Det går med ca. 35–40 m³ hunved til en 
brenning. Veden kjøper jeg i store bunter hos Rudi og Bruket på det nærmeste lokale 
sagbruket på Frya. 

Veden blir til aske som føres med trekken innover i ovnen, og som setter  
seg på leira og smelter til en glasur pga. den høye temperaturen. Dette kalles 
askeglasur. Vedaske består av de samme materialene som er i glass.

Brenningene har dermed stor betydning for hva slags overflate og farge 
gjenstandene får. Valg av leire, bl.a. jerninnholdet i leira, atmosfære og temperatur  
i ovnen har også stor betydning for det ferdige resultatet.

De ni delene er brent i samme brenning, men har ulik plass i ovnen, fra 
fyringsboksen i front til pipekanalen bakerst. Gjenstandene foran får høyere 
temperatur, og mye mer aske og kullavleiringer enn de som står bakerst.  
Ovnen er sju meter lang og ovnsrommet er på 7000 liter (7 m³).

2

Tube forms, 
2013. Iron-rich 
stoneware, 
extruded tube 
elements, natural 
ash glaze and 
flashing, anagama-
fired. 
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Terracotta relieff, 2016–17. 
Lengde ca. 280 cm × bredde 200 cm × høyde 120 cm.

Rørelementer, ekstrudert gjennom manuell rørpresse. Samme prosess som for alle 
skulpturene i utstillingen (bortsett fra den store hvite som er kjørt gjennom en stor 
mekanisk eltekvern/ekstruder på Norsk Teknisk Porselensfabrikk i Fredrikstad.)

Relieffet/skulpturen er laget i ni deler, akkurat på samme måte som det mørke 
vedbrente golvrelieffet. Delene bygges sammen, på ovnsplater, på paller på golvet, 
med avispapir imellom så de kan tas fra hverandre etter tørk. Delene brennes hver 
for seg pga. størrelsen og tyngden. De største delene veier ca. 400 kg hver.

Relieffet er brent svært langsomt, i en elektrisk keramikkovn, til ca. 1000 grader. 
Dette for å skåne leira og de ekstreme formene mot spenninger, sprekkdannelse og 
brekkasje i brenningen, men også for at leira på denne temperaturen blir rødlig og 
jordaktig, altså terracotta: brent jord.

Om en ser på det andre relieffet, det mørke fra 2013, ser en tydelig den 
formmessige utviklingen gjennom fire år til dette siste relieffet: større, vitalere, 
mye mer energi, grensene er ytterligere strukket pga. erfaringene med de tidligere 
relieffene. Rørene har i tillegg fått en hud av tynne ekspanderte leireflak, som gir 
sterkere kroppslige assosiasjoner.

Det er mye prøving, feiling, og erfaring som ligger bak. 
Øvelse gjør mester. 

3

Tube forms, 
terracotta,  
2016–17. Terracotta 
clay, extruded tube 
elements, 1,000 ° C 
in an electric kiln. 
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Rørskulptur, grønn, 2013. 
Høyde 120 cm × diameter 90 cm. 

Terracottaleire. Ekstruderte rørformer, modellert på hverandre i en slags 
spiralformet stakk (stakk er en gammel måte å lagre ting på: høystakk for eksempel).

Hvit begitning er sprøytet utenpå blåleira, for å få en hvit bakgrunn til den 
halvtransparente glasuren. Blybisilikatfritte-basert klar glasur, med noen prosent 
kopperoksyd for å få grønnfargen. Grønnfargen utvikler seg klarere pga. den hvite 
begitningsbakgrunnen. Glasuren er påført tykt med høytrykkssprøyte. Brent i 
vedfyrt keramikkovn, til litt over glasurens smeltepunkt, slik at den begynner å renne 
og danne en våt og dyp overflate som man kan se gjennom, inn til leira. Dette er 
en annen type vedovn enn anagamaovnen: et lite ovnskammer, kort brenning, ca. 
ti timer, eller så lang tid det tar å oppnå temperaturen hvor glasuren smelter, rundt 
1050 grader for denne glasuren. Glasuren smelter inn i leira og tydeliggjør alle spor 
og ujevnheter som finnes i leireoverflaten. 

Dette er en av de siste gjenstandene laget i Norge i den lenge enerådende 
tradisjonelle teknikken for produksjon av brukskeramikk: blåleire med begitning og 
blyglasur og brent i en vedfyrt ovn. I kunsthistorien kalles dette den Nord-europeiske 
leirgodstradisjonen, og vi kaller den gjerne for trønderkeramikk. Den siste som 
produserte brukskeramikk i denne teknikken i Norge er Svein Narum. Jeg  
bruker disse materialene og metodene fremdeles i framstillingen av noen  
av mine skulpturer. 

4

Tube forms, green, 2013. Terracotta clay, 
extruded tube elements roughly modelled together 
in a stack. White slip, lead bisilicate-based 
transparent running glaze with copper oxide, 
thickly applied, kiln shelf, wood-fired to 1,050 °C.
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Rørskulptur, rød, 2013. 
Høyde 120 cm × diameter 90 cm.

Terracottaleire, på norsk heter den blåleire, som finnes i store mengder i hele Norge. 
Ekstruderte rør, modellert sammen til en stakk, som en høystakk. Stakk betyr noe 
som er stablet. Rørene presses gjennom en manuell leirepresse mens leira er mjuk 
og plastisk. Rørene formes og modelleres oppå hverandre i et slags spiralsystem. 
Det er viktig å vente mellom hvert rør slik at det får tørke og stivne litt, ellers vil 
hele skulpturen kollapse pga. leiras våte tilstand når rørene formes/bygges. Det er 
dermed viktig at tingene gjøres i rett rekkefølge, til rett tid.

Før skulpturen tørker, sprøyter jeg utenpå et lag med hvit leire, dvs. hvit 
begitning. Dette for at glasurfargen skal kunne utvikle seg til en klarere farge.

En klar og gjennomsiktig (transparent) glasur blir blandet med noen prosent rød 
stains, som er et industrielt produsert keramisk fargepulver for høye temperaturer. 

Først er skulpturen råbrent svært langsomt i en elektrisk ovn, til ca. 1000 grader 
over ca. 30 timer, dvs. ca. 30 graders stigning i timen pga. at den er stor og har mye 
leire, og dermed store spenninger i seg. Den råbrennes for at den skal bli hard, og 
tåle håndtering og glasering. Glaseringen foregår med høytrykkssprøyte.  
Glasuren blir lagt tykt på.

Deretter blir skulpturen glasurbrent i vedovn, til 1050 grader for denne glasuren, 
til glasuren renner, og lager en dyp, våt og generøs overflate som smelter sammen 
med leira under og understreker leiras former i alle detaljer.

Grunnen til at jeg glasurbrenner i vedovn, er at jernfargene i leira blir dypere 
pga. atmosfæren i ovnen, fordi jeg kan lage underskudd på oksygen, dvs. redusere 
oksygenet i ovnen. Brenningen kalles for reduksjonsbrenning. Brenningen gjør 
glasurfargene dypere og mektigere, mer nyanser og «trøkk».

Denne «levende» atmosfæren får jeg ikke til i en elektrisk keramikkovn. 

5

Tube forms, red, 2013. Terracotta clay, extruded 
tube elements roughly modelled together in a 
stack. White slip, lead bisilicate-based transparent 
running glaze with red stain, thickly applied, kiln 
shelf, wood-fired to 1,050 °C.
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