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Tittel: Kunstner og dosent 

Jeg er kunstner og dosent i kunst og håndverk på Universitetet i Sørøst-Norge, og 

arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og undervisning.  

Interessefeltene er særlig knyttet til kunsthåndverk, skulptur og arkitektur med 

hovedvekt på tre, verdighet, sosialsemiotikk og multimodalitet. Det er også disse 

områdene jeg underviser i.  

 

Medlemskap: 

Norske billedhoggere (NBK) 

Norske kunsthåndverkere(NK) 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening(NFFO) 

Forskerforbundet 

 
Utdanning:  

Etter Fagerborg videregående skole i Oslo fra 1981-84 og arbeid som tømrerlærling 

fra 1984 til 1986 gikk jeg på Einar Granum kunstskole. Etter det ønsket jeg kunst- 

og håndverksfaglig utdanning med tre som fremtredende materiale, og studerte 

tre fagår(bachelor) på Statens lærerhøgskole i forming Blaker fra 1987 til 1991. Så 

studerte jeg pedagogisk teori og praksis på Eik lærerhøgskole fra 1990 til 1992. 

Deretter studerte jeg hovedfag; Skulpturforming med utgangspunkt i den 

utilvirkete trestokken, i 1992 til 1994 på Høgskolen i Telemark. Fra 1994 har jeg 

arbeidet ved høgskole og universitet. I 2005 søkte jeg opprykk til førstelektor med 

hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid, og i 2012 søkte jeg opprykk til 

toppstillingen dosent, også da med vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.  Begge 

deler er fagfellevurderte stillinger, med kunstnere på høyt nivå i kommisjonen.  

Her er noe av kommisjonens vurderinger fra dosentsøknaden i 2012: 

 

Thorsnes dokumenterer en omfattende faglig virksomhet med utvikling av egne former, 

hovedsakelig utført i tre av mange slag og ved hjelp av ulike teknikker. Han behersker sitt 

materiale og håndverk og kan vise til en bred produksjon innenfor det trefaglige feltet, som 

spenner fra avansert håndverksfaglig praksis(båtbygging), unikadesign(møbler), til 

frittstående objekter, kunsthåndverk og installasjoner. Hans kompetanse inkluderer 

utvelgelse av nødvendig materiale i naturen, design av møbler tilpasset sted (kirkerom) og 

brukere (spesielt barn), liturgiske objekter (døpefont, alterbord, -benk og –elementer), samt 

utsmykkende objekter med og uten bruksfunksjoner. I tillegg behersker han sveising av 

stål, tørrmuring med mer. I samarbeidsprosjektet «Åpenbaringer fra en eselmesse» går 

Thorsnes nye veier der hans objekter tas i bruk på nye måter. Lysgloben i Nøtterøy kirke er 

original og innebærer en etterlengtet designmessig fornyelse innen sin sjanger. Thorsnes 

styrke ligger i hans håndverksferdigheter og produksjon av objekter med bruksfunksjon til 

kirkerom. På sitt beste er han dristig, nyskapende og har form, koloritt og ornamenter på 

http://tollef-thorsnes.no/


plass. Han anvender og videreutvikler flere tradisjoner som han smelter sammen: a) 

tradisjonelle objekter og form (krukke, urne, skap) b) kirkelige bruksgjenstander som kalk 

og paten (benkevanger med mer) og c) bruken av tre som materiale. Hans arbeid viser en 

avklaring av form og virkemidler som lover godt for hans fremtidige arbeid. 

 

 

Utstillinger i utvalg: 

 Deltakelse med to verk på åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet 

2021(kommende utstilling) – fagfellevurdert 

 Festivalkunstner i Drammen Sacred Music Festival med tre installasjoner og 

performance 2020. 

 Separatutstilling i Nye østre Porsgrunn kirke påsken 2020 

 Påskeutstilling, installasjon med 7 stasjoner i Tønsberg 2020 

 Separatutstilling i Lillesand kunstforening sammen med Patrick Huse 2019 

 Separatutstilling i Atelier 7x7 i Tønsberg sammen med Hilde Honerud 2019 

 Deltakelse på gruppeutstillingen Metafysica på Haugar Vestfold 

kunstmuseum 2019 -fagfellevurdert 

 Utstilling i Botne kirke tilknyttet Peregrinus, et samarbeidsprosjekt mellom 

Haugar Vestfold kunstmuseum og Tunsberg bispedømme 2019 - 

fagfellevurdert 

 THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Kunstanlegg no 5, Kunstled 2019 med 

Vestfold Kunstsenter som produsent - fagfellevurdert 

 Separatutstilling Sandefjord kunstforening 2018 sammen med Ragnhild Wik 

og Merete Klingen. 

 Miniretrospektiv utstilling i Foajegalleriet på Universitetet i Sørøst-Norge, 

campus Notodden 2018 

 Separatutstilling i Grimstad kirke påsken 2018 

 Separatutstilling i Ål kyrkje 2017 

 Utstilling sammen med Martin Kuhn og Tom Teigen i galleri BKD i Tønsberg 

i 2017 

 Utstillingsprosjekt i Akershus slottskirke 2016 

 Separatutstilling Frogner kirke i Lier i 2016 med Statens utstillingsstipend- 

fagfellevurdert  

 Utstillingen «Stille forventning» i Solberg Atelier desember 2015 

 Separatutstilling i Gullaug kirke 2015 

 Separatutstilling Geilo kulturkyrkje 2015 

 Separatutstilling Galleri KS i Tønsberg 2014 

 Separatutstilling Galleri Backer 2012 

 Separatutstilling Nøtterøy kirke 2010 

 Festivalkunstner kirkefestdagene i Sandefjord kirke 2008 

 Festivalkunstner Domkirkefestivalen i Tønsberg 2008 

 Separatutstilling Nøtterøy kulturhus 2008  



 Visuell kunst i Stella Polaris` forestilling ”Eselmesse for dårepakk” i Tønsberg 

domkirke 2007. 

 Separatutstilling Haabet kultursenter i Tønsberg 2007. 

 Separatutstilling i Galleri Drivhuset, Ulefoss Kunstforening 2003. 

 Separatutstilling i Sandefjord kunstforening 2002.  

 Utstilling på Tønsberg kystkultursenter  2001 

 Separatutstilling galleri Haabet 2001 

 Separatutstilling Tønsberg domkirke påsken 2000. 

 Deltakelse på utstilling i Jacobkirken i Oslo i regi av kirkelig kulturverksted 

2000. 

 Separatutstilling Kunstforeningen Verdens ende 1999. 

 Deltakelse vårutstilling på Vestfold kunstsenter og Fossekleiva brukssenter i 

Vestfold 1998.  - fagfellevurdert 

 Separatutstilling i galleri M i Åsgårdstrand 1995 

 

Utsmykninger i utvalg:   

 Utsmykning Tunsberg bispedømme 2020 

 Utsmykning Nøtterøy kirke 2020 

 Utsmykning Granly kirke i Tønsberg 2020 

 Utsmykning Tønsberg domkirke 2020 

 Utsmykning Svelvik kirke 2019 

 Utsmykning Tjøme kirke i Vestfold 2018 

 Utsmykning Nanset kirke i Vestfold 2017 

 Utsmykning Bjerkely kirke i Vestfold 2016 

 Utsmykning Tjøme kirke 2015 

 Utsmykning Teie kirke 2015 

 Utsmykning Teie kirke 2014 

 Utsmykning Nøtterøy kirke 2012 

 Utsmykning Nøtterøy kirke 2011 

 Utsmykning Teie kirke 2010 

 Utsmykning/Fornying av kirkerommet i Solvangkirken i Tønsberg 2004 

 Utsmykning, sidealter, i Tønsberg Domkirke 2001 

 Utsmykning Granly kirke på Eik i Tønsberg 1999. 

 Utsmykning Ryenberget kirke i Oslo 1989 

 

Innkjøp og oppdrag i utvalg:  

 Innkjøp Gullaug kirke 2016 

 Kunstfaglig reparasjon på treskulpturen «Tønsberg Tønne», laget av Gunnar 

S Gundersen i 1970. 2015 

 Innkjøp Søndre Slagen kirke 2014 

 Innkjøp Blå kors 2014 

 Innkjøp Nøtterøy kirke høsten 2008 

 Innkjøp Sandefjord kirke høsten 2008 



 Samarbeid med teatergruppen Stella Polaris og Kirkens bymisjon med temaet 

dåre, narrefest og eselmesse, utstilling, forestilling, messe 2007- dd. Støttet av 

Norsk Kulturråd 

 Scenografi til ”Dårenes fest” med Stella Polaris i borggården på Haugar 

Vestfold kunstmuseum  2007. 

 Innkjøp Kirkens bymisjon i Tønsberg 2007 

 Innkjøp Høgskolen i Vestfold 2007 

 

 

Publikasjoner i utvalg:  

 Vitenskapelig kapittel,  no mercy no dignity i boken Menneskeverd – en 

utfordring for skole og samfunn, Cappelen Damm akademisk 

 Artikkelen Multimodalitet og mening i kunst og design i tidsskriftet 

Kunsthåndverk nr. 4 2018, i samarbeid med førsteamanuensis Aslaug Veum 

 Vitenskapelig artikkel, Opplysning eller lampefeber, i tidsskrift for Praktisk 

teologi nr. 1 2018 sammen med førstelektor Jan Terje Christoffersen. 

 Fagboken Multimodalitet i skapende arbeid på Galleberg forlag våren 2018 i 

samarbeid med førsteamanuensis Aslaug Veum.  

 Fagboken Tresløyd og multimodal skapende praksis på Abstrakt forlag 2015 

 Notat fra reparasjonen av Gunnar S. Gundersens skulptur Tønsberg Tønne 2014 

 Utstillingskatalogen Essensielle Brikker 2012 

 Fagboken Tresløydhistorie, fra hendig til unyttig? på Abstrakt forlag 2012 

 Fagboken ”Vestfoldsnekke – innblikk i et utviklingsprosjekt” 2011 

 Fagboken ”Delt og sammen 2000-2010 - innblikk i noen utstillingsprosjekter” 

 Fagboken ”Øyeblikk fra eselmesser, kirkekunst 2000-2011” 

 Fagboken ”Innblikk i noen utsmykninger, kirkekunst 2000-2011” 

 Fagboken ”Innblikk i noen utstillingsprosjekter, kirkekunst 2000-2011”  

 Vitenskapelig artikkel, Lærebøker i tresløyd anno 1900 i "Norsk lærebokhistorie 

III, en kultur og danningshistorie" Novus forlag 2009 

 Vitenskapelig artikkel, Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk i 

”Grunnleggende ferdigheter i alle fag” Universitetsforlaget 2009 

 Vitenskapelig artikkel, Studier i tredimensionell form i ”Estetiske lærprocesser” 

på Studentlitteratur AB 2009 

 Vitenskapelig artikkel, Enlighetened by the tree i ”Design for learning” 

Designdidaktikk, Universitetet i Stockholm 2008 

 

Verv i utvalg:  

 Jurymedlem i innstillingskomite til utstillingsstipend fra Norsk kulturråd – via 

Vestfold kunstsenter 2012-2015 

 Styremedlem Vestfold kunstsenter 2012-2014 

 Medlem av regionstyret for Norske Kunsthåndverkere, avd. Sørøst-Norge 2011-

2014 
 


