
KUNSTGRAFIKK ELLER REPRODUKSJON? 
Av Terje Risberg 
 
Kunstmarkedet er i endring, og spesielt på kunstgrafikkens område har nye teknikker gjort det 
vanskelig å orientere seg. Hva er håndgjort og hva er maskingjort? Hva er originalkunst og 
hva er reproduksjon?  
 
Foreningen Norske Grafikere organiserer norske kunstnere som arbeider med grafisk kunst, 
og arbeider for å øke forståelsen for det grafiske kunstneriske uttrykket. Organisasjonens 
generalforsamling har vedtatt et sett etiske retningslinjer for kunstnere og kunsttrykkere som 
blant annet skal gjøre det lettere å skille mellom kunstverk og reproduksjoner.  
 
Foreningen Norske Grafikere ønsker at norske gallerier og utstillingssteder bruker 
retningslinjene aktivt overfor sitt publikum. I dagens kunstmarked med mange gråsoner vil 
dette gjøre det lettere for både formidlere og publikum å forstå hva som er et originalt 
kunstverk og hva som er en reproduksjon av et allerede eksisterende kunstverk.  
 
Utstillingssteder som ønsker å profilere seg med Norske Grafikeres etiske retningslinjer, kan 
få tilsendt en bordplakett som informerer publikum om dette.  Norske Grafikere bistår også 
gjerne med faglige råd. Rådgiving, definisjonshjelp og plakett er gratis. 
 
Nedenfor følger en intro til de viktigste punktene i etiske retningslinjene. Hele teksten med 11 
punkter pluss kommentarer vedlegges på eget ark. 
 
 
Kunstgrafikk er avtrykkets kunst.  
I alle andre kunstarter er det materialet som formes for å skape et kunstnerisk uttrykk, men i 
kunstgrafikken er det avtrykket av materialet  som er kunstverket. Avtrykket blir både en 
negativ og en speilvendt form, og tilfører uttrykket kvaliteter som materialet selv ikke har.  
Kunstneren kan velge en plate i tre, stein, plast eller metall, eller gjerne en datafil eller et 
stykke asfalt. Materialet kan trykkes med eller uten farge mot papir, lerret eller  et 
hvilketsomhelst annet materiale. Det kan trykkes manuelt i en håndpresse eller maskinelt i en 
elektrisk presse, i offset eller med en printer. Å skape et interessant grafisk uttrykk er ikke 
avhengig av et spesielt materiale eller en spesiell trykketeknikk. 
 
Håndgjort eller maskingjort? 
Noen kunstnere trykker sine grafiske blad med skje eller håndvalse, mens andre velger 
mekaniske hånddrevne trykkpresser. Atter andre velger avanserte printere eller store 
elektriske litografipresser. I hvilken grad et grafisk blad er maskingjort eller håndgjort, kan 
noen ganger være vanskelig å avgjøre. Et helt håndgjort kunstverk kjennetegnes imidlertid 
alltid ved at enkelttrykkene i opplaget er forskjellige fra hverandre.  
 
Original eller reproduksjon? 
Reproduksjon betyr at produktet er om- produsert etter en original. Hensikten med 
reproduksjoner var opprinnelig å spre kunnskapen om originalkunst til mennesker som selv 
ikke hadde mulighet til å se det originale kunstverket. I dagens kommersielle kunstmarked har 
reproduksjonene fått en annen funksjon: De brukes bevisst og spekulativt for å viske ut skillet 
til den originale kunsten. Nye avanserte printere og trykkemedier gjør det mulig å skape 
illusjonen av et originalt kunstverk, selv om det dreier seg om en scanning eller 
avfotografering av et allerede eksisterende kunstverk. Noen aktører påfører signatur, 



opplagsangivelse og obskure tekniske betegnelser for å skjule for kunden at det dreier seg om 
en reproduksjon etter f.eks. et maleri eller en pastell. Noen velger også å håndkolorere 
reproduksjoner med et penselstrøk eller to og selge bildene som originalkunst. Siden 
kunnskapen hos publikum om distinksjonene er ganske lav, oppstår muligheten for uærlige 
aktører til å tjene store og enkle penger i et marked som egentlig tilhører billedkunstnerne. 
Foreningen Norske Grafikere ønsker å motarbeide denne utviklingen i kunstmarkedet.  
 
Sammendrag 
Det bildet du har foran deg er et kunstgrafisk verk dersom kunstneren har utformet 
trykkematerialet i en kunstnerisk hensikt, og tatt avtrykk av det. Dersom kunstneren eller 
andre har reprodusert et allerede eksisterende kunstverk, er det en reproduksjon. Dette gjelder 
selv om det et tilført elementer eller farger i bildet i ettertid. Dersom bildet i hovedsak består 
av reproduserte elementer, og endringene som er gjort har en kommersiell og ikke en 
kunstnerisk hensikt, vil bildet være en reproduksjon. En eventuell kjøper av et slikt bilde som 
ikke har fått opplyst dette, vil i følge norsk lov være berettiget til heving av kjøpet. 
 
 

 
  



ETISKE RETNINGSLINJER FOR ORIGINALGRAFIKK 
Vedtatt av Norske Grafikeres Generalforsamling 2006. 
 

1. Signér og / eller nummerer aldri en reproduksjon.  
2. La aldri et kunstverk reproduseres i original størrelse. 
3. Reproduksjoner bør påføres opplysninger om verkets og kunstnerens navn, samt 

teknikk og mål. 
4. Utgi aldri som originalgrafikk arbeider som etter forlegg, utkast eller skisse av andre 

er overført til et grafisk trykkemedium. 
5. Når kunstneren selv er trykker, bør dette angis. (f.eks."eget trykk"). Det grafiske blad 

signeres og bør helst nummereres. Når opplaget er trykket, bør basismaterialet 
(trykkplaten) ødelegges. Trykkes platen av en annen trykker, skal opplaget alltid angis 
samt trykkerens navn nede under venstre hjørne.* 

6. Informasjon om den grafiske trykkemetoden angis på trykket. 
7. Kunstgrafikk kan i tillegg til manuelle teknikker også produseres ved hjelp av digitale 

teknikker. Begrepene "trykkemedium" og "basismateriale" i ovenstående punkt 4 og 5 
tolkes da som den originale datafik som er verkets opphav. 

8. Digitalt produsert grafikk, eller grafikk produsert ved hjelp av digitale teknikker som 
en del av verkets materielle manifestasjon skal også merkes iht. punkt 5 og 6 ovenfor. 

9. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafiske verker foreligger for kunstnere 
som arbeider i nye teknikker hvor det ennå ikke finnes innarbeidet fagterminologi. 

10. Nye produksjonsmåter som gir et visuelt resultat som lett kan forveksles med etablerte 
teknikker skal merkes tydelig, slik at ingen forveksling mellom håndverk og digitalt / 
maskinelt produserte bilder er mulig. 

11. Kunstgrafikk skal være produsert i materialer av rimelig god og stabil kvalitet. 
 
* Iflg. Åndsverksloven skal kunstnere nuimmerere trykkene ved å påføre dem opplagstall og 
nummer. Betegnelsen 11/15 på et grafisk blad betyr at det er tatt 15 trykk av vedkommende 
plate (bortsett fra prøvetrykk og eventuelle varianter), og at det blad man har for seg er 
nummer 11 av disse. 
Mange grafikere sløyfer i dag nummerering, da dette ikke har noe med et grafisk blads 
egentlige verdi å gjøre. I det internasjonale kunstgrafikkmarkedet tjener nummerering ofte 
som et falskt verdimål. Forestillingen om at et lavt nummer i et opplag har større verdi enn et 
høyt nummer, er ikke nødvendigvis riktig- det er trykkets kvalitet som er avgjørende. 
 
 
 
 
 
 
 
 


