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Keramikkens Venners Generalforsamling 2020
På grund af Covid-19 forventes KV’s Generalforsamling tidligst afholdt sidst i august. Dato og
tidspunkt samt sted for afholdelsen følger i forbindelse med indkaldelsen.
Bestyrelsen håber fortsat, at det vil være muligt, at keramiker og designer Ole Jensen vil kunne komme
og holde foredrag om sine arbejder i forbindelse med generalforsamlingen.

Kommende medlemsarrangementer 2020
På Keramikkens Venners kommende bestyrelsesmøde besluttes, hvilke muligheder der vil være for
besøg hos keramikere og samlere i løbet af efteråret.
Det planlagte værkstedsbesøg hos Bente Hansen, som skulle være blevet gennemført den 21. marts, og
som pga. Covid-19 måtte aflyses, vil være et af de arrangementer, som bestyrelsen vil søge at
gennemføre.

Igangværende og kommende udstillinger
Holmegaard Værk - For Sans og Samling
Holmegaard Værk
Glasværksvej 55, Fensmark, 4684 Holmegaard
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/
https://www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/om/samlingerne/
Billetter købes online
Den 30. maj slog det gamle Holmegaard Glasværk dørene op til de imponerende samlinger med mere end 42.000
Holmegaard-glas og 6.000 keramiske genstande fra Kählers Værksted.
Her vises Museum Sydøstdanmarks samling af Kähler-keramik, og dermed er der for første gang muligt at se
samlingen i sin helhed.
Se TV2 ØST film om Kähler magasinet før flytningen til Holmegaard Værk – starter 3,30 min. inde i filmen.
Se TV2 ØST film om Kähler-samlingen efter flytningen til Holmegaard Værk – starter 3.16 min. inde i filmen

Biotop
Ingen kender dagen før solen går ned .. på dybt vand
Bente Skjøttgaard
Ann Linnemann Galleri
Kronprinsessegade 51, København K
Udstillingen varer fra den 18. juni til den 15. august 2020
https://annlinnemann.blogspot.com/
Juli åbent onsdag til fredag kl. 11-18
Vi følger gerne Bente Skjøttgaard på hendes forunderlige rejse.
Under jorden, over jorden på skyer af alle slags, eller ud på det dybe vand, hvor det bliver svært.
Hun synes altid at kunne bunde uanset rejsens fascinerende farlighed i vilde farver og former,
foruroligende stofligheder og dryppende glasurlag.

Sverre Tveito Holmen
Keramiker Sverre Tveito Holmen (keramik) og den norske billedkunstner Morten Juvet (træsnit)

Galleri Pagter
Adelgade 3, Kolding
Udstillingen varer til den 8. august 2020
https://galleripagter.dk/
Efter 3 trælse corona-måneder vises humoristiske keramiske værker af Sverre Tveito Holmen og underfundig
grafik/træsnit af Morten Juvet.

Kærlighed til keramikken – 100 års dansk keramik
Udstillingen er forlænget til den 13. september 2020 - (Udstillingen er blevet omtalt i sidste KV Nyhedsmail)

Skovgaard Museet
Domkirkestræde2-4, Viborg
http://www.skovgaardmuseet.dk/udstillinger/udstillinger/2020/kaerlighed-til-keramikken/
Carsten Bagge Laustsen, et af vore medlemmer, er en ivrig samler af dansk keramik. Han har været kurator af
udstillingen i Paris, på Sophienholm i Lyngby, Det ny kastet i Thisted og nu på Skovgaard Museet i Viborg.
I forbindelse med den franske udstilling skrev han bogen 100 ans céramique danoise. Senere i år kommer der
en udvidet dansk version på Forlaget Turbine. Begge bøger præsenterer de værker, som har været vist på de fire
udstillinger.

Kunsthåndværk fra Bornholm - nye tendenser
Af keramikere deltager: Ann-Charlotte Ohlsson, Anne Mette Hjortshøj, Charlotte Thorup, Heidi Hentze, Morten
Klitgaard og Sarah Oakman

Hempel Glasmuseum i Nykøbing Sj.
Udstillingen varer til den 18. oktober 2020
http://hempelglasmuseum.dk/da/udstillinger/udstilling-2020-kunsthaandvark-bornholm/
12 kunsthåndværkere - keramikere, glas-, træ- og smykkekunstnere - deltager på årets særudstilling, der
præsenterer det bedste af det bedste aktuelle kunsthåndværk fra Bornholm. Bornholm og kunsthåndværk hører
uløseligt sammen. Man møder åbne værksteder, atelierer og udstillingssteder overalt på øen, og både brugs
design og de mere kunstnerisk eksperimenterende udtryk trives fint side om side. Bornholm er en landsdel og et
øsamfund med en levende, historisk og traditionsrig kultur på kunsthåndværkets område. Nærheden til naturens
reservoirer af materialer i form af ler, sten og vegetation, og inspirationen fra lyset og havet har været nærværende og central i hele denne udvikling. Generationer af billedkunstnere og kunsthåndværkere er kommet til
øen for at arbejde i kortere og længere tid, og for mange er det blevet en livsvarig tilknytning.
Se udstillingskatalog
Udstillingen blev vist i Kunstetagerne Hobro i 2019. Samtidigt med denne udstilling vises særudstillingen:
Kunstglasserien ”Cascade” af Per Lütken.

Totem - Cathrine Raben Davidsen
Udstillingen er forlænget til den 27. september 2020 - (Udstillingen er blevet omtalt i sidste KV Nyhedsmail)

CLAY Keramikmuseum Danmark
https://claymuseum.dk/udstilling/totem-paa-clay/
Det handler om livets store temaer – fællesskab, fødsel, kærlighed og død – om selve udviklingen fra ét livsstadie til
et andet, når billedkunstner Cathrine Raben Davidsen udtrykker sig i keramikken i udstillingen Totem. Totem er et
resultat af et samarbejde med Royal Copenhagen, hvor Cathrine Raben Davidsen har haft mulighed for at trække på
fabrikkens store ekspertise i porcelæns- og stentøjsfremstilling, når hun har eksperimenteret med gamle glasurer og
testet nye brændinger. I Totem kan man opleve Cathrine Raben Davidsens keramiske krukker i samspil med hendes
malerier, tegninger og grafik, foruden et håndgjort tapet og en kosmisk animationsfilm. De forskellige medier
indarbejdes i en sammenhængende scenografi, der betoner skønheden i det enkelte værk og samtidig formidler en
installatorisk totaloplevelse.

Carl-Henning Pedersen - Lerets billedmager
CLAY Keramikmuseum Danmark
Udstillingen varer til den 20. december 2020
https://claymuseum.dk/udstilling/carl-henning-pedersen-lerets-billedmager/
Udstillingen stiller skarpt på hele den farvemættede palet af keramik fra Carl-Henning Pedersens hånd. Fra hans
monumentale udsmykninger til blandt andet Angli-gården i Herning, 1966-1968, til hans samarbejde med Royal
Copenhagen i begyndelsen af 1990erne. Her skaber han en lang række værker, dels på fajance og porcelæn, dels
på lertøj, ligesom han udfører en række ekspressive eksperimenter med leret fra slutningen af årtiet, hvor figurerne bærer de tydelige fingeraftryk af kunstnerens spontane skabelsesproces.

Hjorths Fabrik i Krystalgade 5 i Rønne på Bornholm

Hjorths fabrikantbolig nu indrettet som museum
Den nyrenoverede bolig er nu åbnet for publikum. Der er indrettet tre smukke udstillingsrum, hvori der vises en
permanent udstilling af bornholmsk værkstedskeramik, som præsenteres i meget fine træmontrer. Også det gamle
fabrikantkontor er blevet renoveret og indrettet, så besøgende får fortællingen om fabrikken og indblik i historien.
https://realdania.dk/nyheder/2019/11/hjorths-fabrik-aabner-nye-udstillinger-i-den-nyrenoverede-fabrikantbolig

Desuden vises der i Hjorths Fabrik følgende tre særudstillinger

”Udsøgt” - Strukturer i porcelæn
Udstillingen varer til den 1. august 2020
https://bornholmsmuseum.dk/da/kalender/2020/5/2329/strukturer-i-porcelaen
På udstillingen kan du se værker af Heidi Hentze, Simon Koefoed og Lotte Westphal. Fællesnævneren for de tre
keramikere er, at de alle tre arbejder med porcelænsler i deres værker. Ud over at de er fælles om materialevalget,
arbejder de alle med deres egen metode. En metode de hver især har udviklet og forfinet i deres søgen efter det
sublime.

Kvinderne på Hjorths Fabrik
Med Agnete Hjorth (stammoderen), Thora Hjorth, Johanne Hjorth, Valborg Hjorth, Hanne Stange, Marie Hjorth,
Ulla Hjorth og Gertrud Kudielka
Udstillingen kan ses hele 2020
https://bornholmsmuseum.dk/da/besoeg/hjorths-fabrik/aktuelle-udstillinger/kvinderne-paa-hjorths/
Arbejde med ler og keramik er både beskidt og fysisk belastende. Fra gammel tid var det et håndværk for mænd.
Men kvinder spillede faktisk en vigtig rolle på Hjorths Fabrik lige fra begyndelsen i 1859.I denne udstilling stiller vi skarpt på
Kvinderne på Hjorths Fabrik. Derfor præsenterer vi dels de ”usynlige” i administrationen og på malestuen, der tidligt satte
deres præg på produktionen og de keramiske udtryk.
Dels fortælles historien om de mere kendte kvindelige keramikere, der tegnede fabrikken udadtil fra 1980’erne og frem til i
dag. Disse kvinder var en del af en udvikling, der med tiden medførte, at der fra 1970’erne var flere kvindelige end mandlige
keramikere. Sådan er det stadig i dag.
At keramikken er blevet et kvindefag er på en måde en succeshistorie for de enkelte keramikere. Men at kvinderne kunne
tiltage sig denne plads skyldes måske også, at kunsthåndværk ikke havde, og stadig ikke har, samme status som “rigtig”
kunst.
Her er en kort liste over andre kvinder, der også knytter sig til fabrikkens historie:
Gertrud Vasegaard, Lisbeth Munch-Petersen, Ursula Munch-Petersen, Eva Brandt, Birgit Andersen, Anne Christensen,
Ulla Garn, Mille Heerup, Jane Reumert, Eva Sjögren, Grete Westh

Glasur –
En lille udstilling om fokus på glasur, overflade og struktur
Udstillingen kan ses i hele 2020
https://bornholmsmuseum.dk/da/besoeg/hjorths-fabrik/aktuelle-udstillinger/glasur/
Keramikken kommer ikke let til glasurens smukke ydre, for undervejs i processen er der mange udfordringer. I
arbejdet med glasur skal keramikeren besidde stor forståelse og grundighed for de mineraler og råmaterialer,
som glasuren bliver blandet af. På Hjorths Fabrik er der stor stolthed i, at alle glasurer bliver lavet på fabrikken.
Der vises på udstillingen værker af Hans Hjorth, som i starten af 1900-tallet startede traditionen for stentøjsglasurer på Hjorths Fabrik.

All Solid melts into Air
Keramiker Bente Skjøttgaard og beklædningsdesigner Anne Damgaard
Kunstpakhuset
Lille Torv 5 (ved stationen), 7430 Ikast
Udstillingen varer til den 2. august 2020
Fernisering den 13. juni kl. 13-16 – kunstnerne vil være til stede ved åbningen og introducere udstillingen

Åbent fra torsdag til søndag 12-16 - gratis adgang
Keramiker Bente Skjøttgaard eksperimenterer og udfordrer lerets tyngde til at skabe organiske formationer og
strukturer i en stræben efter det vægtløse. Hun arbejder systematisk på det keramiske materiales præmisser men
balancerer altid på grænsen for det mulige, og undersøgelserne udvikler sig til noget der minder om store amorfe
naturabstraktioner, med masser af glasur. De seneste år har Bente Skjøttgaard, inspireret af skyformationer på
himlen forsøgt at ophæve lerets tyngde og give det bevægelse, ved at mime skyers foranderlighed og luftige
volumen
Fælles for Bente Skjøttgaard og Anne Damgaard er arbejdet med modsætningsforhold som tyngde og lethed og
stramhed overfor det opløste og diffuse. Bente Skjøttgaard slipper lidt af kontrollen under brændingen til de høje
temperaturer og lader tyngdekraften og glasurernes flydeevne være medspiller, mens Anne Damgaard konstant
udfordrer forholdet mellem spontanitet og kontrol i sit arbejde med stof, farve, lys, geometriske formprincipper,
krop og drapering, hvori tilfældet involveres som en væsentlig faktor

Mette Augustinus Poulsen
Clausens Kunsthandel & Banja Rathnov Galleri
Studiestræde 14, 1. sal, København K
Udstillingen varer til den 18. august 2020
https://clausenskunsthandel.dk/content/kontakt

Kunsthåndværkermarkedet 2020 på Vor Frue Plads er aflyst pga Covid-19
https://dkod.dk/fruepladsmarked/
Nyd kunsthåndværket på Danske Kunsthåndværkere & Designere’s hjemmeside:
https://dkod.dk/kunsthaandvaerker-designer/

Keramikfestival i Skælskør er ligeledes aflyst i år
Næste Keramikfestival er onsdag den 14. juli 2021
https://keramikfestival.dk/

Keramiker Gurli Elbækgaard og fotograf Søren Rønholt
Officinet
Bredgade 66,1260 København K
Udstillingen varer fra den 28. august til den 20. september 2020
https://dkod.dk/officinet-gurli-elbaekgaard-og-soeren-roenholt-2020/
https://www.elbaekgaard.dk/
Gurli Elbækgaard er netop hædret til Årets Kunstner af Københavns Kommunes Kunstforening. Med udnævnelsen
følger 100.000 kr.: https://dkod.dk/nyhed-gurli-elbaekgaard-er-aarets-kunstner/

