
                                                                               
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 

                                                                               

Middelfart 24.09.2015 

Pressemeddelelse 

Det bliver den 45-årige kunsthistoriker Pia Wirnfeldt, der fremover bliver direktør for CLAY 
Keramikmuseum Danmark i Middelfart. Pia Wirnfeldt har været ansat på museet som inspektør og 
souschef siden 2010, og dermed har bestyrelsen sikret sig en person med både et stort kendskab til 
stedet og til keramikken.  

- Vi er meget glade for at kunne præsentere Pia Wirnfeldt som vores nye direktør. Vi har haft et 
bredt ansøgerfelt fra hele landet med meget forskellige profiler. Når valget er faldet på Pia 
Wirnfeldt, så skyldes det hendes faglige kompetencer og baggrund inden for både det keramiske 
og det museumsfaglige område, udtaler formand for bestyrelsen, Erik Jacobsen.   

I marts blev stedets mangeårige direktør, Lise Seisbøll, fritstillet, og siden har Pia Wirnfeldt været 
konstitueret direktør.  

- Vi anerkender med ansættelsen også hendes arbejde i de forløbne måneder, hvor hun på 
fornemste vis har håndteret mange store opgaver i en travl og svær tid for museet, fortsætter Erik 
Jacobsen.  

Museet genåbnede 20. maj i år efter at have været lukket for publikum i to år, mens der er foregået 
en omfattende om– og tilbygning. Bl.a. for at kunne rumme Royal Copenhagen Samlingen, der er med 
til at placere CLAY i den bedste liga blandt europæiske keramikmuseer. Siden genåbningen har 
museet vist særudstillingen Brandes & Bindesbøll, og interessen for at besøge stedet har siden været 
så stor, at det kun tog tre måneder at slå den tidligere publikumsrekord for et helt år.  Godt 28.000 
har p.t besøgt museet. 

- Museet har på alle måder taget et kvantespring fagligt såvel som attraktionsmæssigt. 
Udfordringen bliver nu at fastholde interessen, og det gøres først og fremmest i kraft af nogle 
markante og opsigtsvækkende udstillinger. Stedet rummer med sin smukke beliggenhed, der 
forener arkitektur, kunst og natur, et stort potentiale som attraktion, der kan udvikle sig til et 
kulturelt udflugtsmål i stil med Louisiana. Det potentiale glæder jeg mig til at udfolde mere, siger 
Pia Wirnfeldt.  

Den nye direktør ser muligheder i at udvide målgruppen, bl.a. gennem børne-  og ungeformidling, og 
ser også gerne museet brugt i kulturelle sammenhænge, hvor keramikken kan sættes i dialog med 
andre kunstneriske udtryk.  

For yderligere kontakt: 

Pia Wirnfeldt, pia@claymuseum.dk 

Erik Jacobsen, erikjacobsen61@gmail.com 
 
 

For pressebilleder, kontakt da museet på info@claymuseum.dk 
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