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I denne corona-tid er der heldigvis også meget at glæde 

sig over på CLAY. Heriblandt endnu en berigelse til museets 

samling, nemlig to markante værker af kunstneren Rose 

Eken. En erhvervelse gjort mulig med generøs støtte fra 15. 

Juni Fonden, der dermed sikrer, at den så betydningsfulde 

samtidskunstner Rose Eken nu også er repræsenteret på 

CLAY. 

I mødet med det ene værk, Battle Jacket with Hoodie and 

Misfits Patch, fra 2019 bringes vi umiddelbart ind i Rose 

Ekens særegne rock’n’roll-univers. Værket, modelleret op 

i paper clay i 1:1 størrelse, består af en fuldt dekoreret 

battle jacket med nitter, graffiti og badges, samt en sort 

hætte-trøje, der stikker ud over jakkens revers. Udtrykket 

bringer os tilbage til 80’ernes og 90’ernes punkkultur eller 

backstage i rockmusikkens miljø, der er en yndet fortælle- 

ramme i Rose Ekens keramik. I hendes skildringer af  

objekter og efterladenskaber fra et råt miljø, der peger  

tilbage på hendes egen fortid som scenetekniker på 

 teatre og for bands, inden hendes kunstneriske uddannelse, 

SPOR AF LIV
– NYERHVERVELSE TIL CLAYs SAMLING

af Pia Wirnfeldt, museumsdirektør

Rose Eken
Vanitas with Taschen Book, 2020
Glazed paper clay and porcelain, 40 x 35 x 29 cm
Foto: Charlotte Fogh Gallery 
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først på Edinburgh College of Art og sidenhen på Royal College 

of Art i London.

I det andet værk, Vanitas with Taschen Book, fra 2020 præsen- 

teres vi umiddelbart for et, i kunsthistorisk forstand, tradi- 

tionelt stilleben. Værket, med en opstilling af genkende- 

lige genstande, bringer os umiddelbart tilbage til 

barokkens vanitas-billeder; en tradition inden for maler- 

kunsten for afbildede opstillinger af allegoriske gen-

stande til minde om livets forgængelighed. I værket gen- 

kender vi den karakteristiske vinflaske, et halvfyldt vinglas, en 

bog, et kranium, et blækhus og en fjerpen. Så langt så godt! 

Men, pludselig fanger vort blik det overfyldte askebæger samt 

bogens forlagstitel, og vi bringes med ét frem i nutiden.

Under denne tidsrejse ophæves fortryllelsen. Barokkens 

skildring af dødens nærvær i malerkunstens så teknisk 

perfektionerede, smukke opstillinger får pludselig en gusten 

eftersmag. Det overfyldte askebæger fremstår i Rose Ekens 

stilleben som symbolet på én af de væsentligste årsager til 

en for tidlig død i vor tid, og 50’ernes helte-rygerkultur bliver 

skildret, så at sige, uden filter. Samtidig indeholder værket en 

form for kunsthistorisk metakommentar i forhold til dyrkelsen 

af hele stilleben-genren. Ikke blot i forhold til barokkens 

malerkunst, men også i nutidsperspektiv med gengivelsen 

af den anerkendte Taschen-udgivelse fra 2009, Still Life, 

skrevet af Norberg Schneider, der udgør et populært objekt i 

de selviscenesættende opstillinger, der er så kendetegnende i 

vor tids bolig- og livstilsindretning.

I begge de indkøbte værker og i oplevelsen af Rose Ekens 

kunst generelt, inviteres man, som det fremgår, hurtigt ind i 

en samtale med værket. Alle Ekens keramiske objekter er 

håndmodellerede, ofte dekoreret med skinnende glasurer i 

en naturtro farveskala, der definerer genstandene tydeligt. 

Hendes formsprog er med andre ord figurativt, ja næsten 

naivt ud fra et nidkært ønske om at fange de mindste detaljer 

i motivet. Med en detaljeringsgrad, der på én gang afslører alt 

og samtidig skaber et særligt menneskeligt nærvær med spor 

af hændernes tydelige aftryk i leret. 

Som en markant og toneangivende kunstnerkeramiker i 

sin generation skaber Rose Eken en række originale og 

meget vedkommende stillbilleder i ler. Gennem en minutiøs 

kortlægning af genstande, der fortæller om det hverdagsliv, 

der leves, de miljøer der opstår, og det sammensurium af ting, 

vi som menneske efterlader os. I stillbilleder og sindbilleder, 

der som dokumentariske vidnesbyrd i ler reflekterer over 

det moderne liv, forbrug og materialisme, som i Rose Ekens 

fortolkning vækker rigt stof til eftertanke.

Det er derfor en overordentlig stor glæde, at det nu bliver muligt 

at give Rose Eken en værdig placering i CLAYs fine samling 

af kunstnerkeramik. Takket være ikke mindst den fornemme 

støtte fra 15. Juni Fonden og opbakning fra kunstnerens eget 

galleri, Charlotte Fogh Gallery, i Århus.  
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Rose Eken
Battle Jacket with Hoodie and Misfits Patch, 2019

Glazed paper clay, 78 x 43 x 18 cm
Foto: Charlotte Fogh Gallery
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3 tons ler til skulptur

Foto: CLAY

HVOR SKAL VI NU HEN? 
ET CORONIANSK EFTERSPIL I SKULPTURPARKEN PÅ CLAY

- Pernille Pontoppidan bygger skulptur i dialog med publikum

I Skulpturparken ligger tre tons ler. Leret venter på at blive 

formet til en stor skulptur, der skal tematisere det forgangne 

forårs corona-nedlukning. Anledningen til skulpturprojektet 

er corona-krisen, der har kastet samfundet ud i en større 

omvæltning og ombrydning.

Det er keramiker Pernille Pontoppidan Pedersen der, i dialog 

og samarbejde med både dedikerede museumsgæster og 

tilfældigt forbipasserende i parken, vil modellere en skulptur 

i løbet af efteråret 2020.

Projektet bærer titlen Hvor skal vi nu hen – et coroniansk 

efterspil og er inspireret af Kira Skovs sang fra 2019 med 

samme titel. Pernille skriver, at hun er blevet nysgerrig på 

det lille håb, der tændes i sætningen: hvor skal vi nu hen? Og 

skulpturen vil tage form af en længselsfuld søgen efter nyt lys 

og nye håb af endnu ukendt karakter og form.

I et lille shelter, bygget til lejligheden, skal publikum lede 

tankerne over på corona-nedlukningen og forme en lerklump 

til noget, de mindst ønskede at undvære under forårets 

corona-nedlukning. Herefter integrerer Pernille Pontoppidan 

’fortællingerne’ i et uordnet virvar af tanker, følelser og 

irrationaler, og herudaf skabes skulpturen.

Publikum inddrages ikke kun i formgivningenn, men også i  

værkets flygtighed. Værket bliver ikke brændt og er derfor 

forgængeligt. Nuet er flygtigt, og fortællingen om den virke-

lighed, vi oplevede i foråret 2020, vil snart være væk og 

overtaget af en anden fortælling om virkeligheden. Sådan vil 

det også gå med skulpturen. Pludselig er den væk, forgået og 

overtaget af noget andet, fortæller kunstneren.

Pernille Pontoppidan er en velkendt keramiker på CLAY. I 2017 

modtog hun Annie og Otto Johs. Detlefs’ rejselegat på 50.000 kr. 
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Work-in-process pr. 26. september 2020
Foto: privat

ved årets keramikprisoverrækkelse, hvor hun høstede stor ros 

for sine abstrakte skulpturer, der blev beskrevet som markant 

anderledes end andre nutidige keramikere kunne præstere.

Et andet af Pernille Pontoppidans værker kan snart ses i 

Skulpturparken på CLAY. 

Her opstilles hendes store værk Spine has pine in it, fra 

udstillingen Store formater – kloge hænder i 2017-18. For 

Pernille Pontoppidan repræsenterer dette værk en tid med 

overskud, rigdom og overflod. Spine has pine in it er hendes 

største værk indtil dato og er fremstillet på Tommerup 

Keramiske Værksted i anledning af CLAYs udstilling til 

markering af værkstedets 30 års arbejde med monumental 

keramisk kunst. Efterfølgende er værket indgået i museets 

samling og bliver her i efteråret udstillet i Skulpturparken på 

CLAY.  

Pernille Pontoppidan er sikker på, at hendes to værker i parken 

vil skabe grundlag for en spændende dialog mellem en statisk 

fortid og en dynamisk fremtid. Også i praktisk forstand i form 

af den brændte keramik versus det våde lers forgængelighed.

Publikum kan møde Pernille Pontoppidan og deltage i arbejds-

processen på følgende dage:

Den 25. og 26. september

den 10. og 11. oktober (i efterårsferien)

den 17. og 18. oktober (i efterårsferien)

Pernille Pontoppidan Pedersen
Spine has pine in it, 2017

Stentøjsfajance
Foto: Ole Akhøj
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AFGANG ’20 – KADK CRAFTS: 
GLAS OG KERAMIK

GRADUATION2020

KADK afgangsholdet 2020

Foto: Kirstine Autzen

I dette helt uforudsigelige år 2020 er det trods alt lykkedes, 
at de studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, 
Designskolen Bornholm (KADK) har kunnet færdiggøre deres 
bachelorprojekter. Nu udstilles afgangsværkerne på CLAY.

Udstillingen Graduation2020 er en fortælling om tradition og 
fornyelse i kunsthåndværket, fortalt af de 13 afgangsstuderende 
fra programmet Crafts: Glass and Ceramics. 11 dimittender 
udstiller på CLAY.
 
Den overordnede idé har været at videreføre den danske 
tradition for kunsthåndværk på en nyskabende måde, der også 
afspejler samtidens strømninger. Værkerne i udstillingen har 
rod i traditionelle teknikker, men udfordrer også den gængse 
opfattelse af, hvordan kunsthåndværk kan se ud og forstås. 
Udstillingen er et mangfoldigt landskab, der viser mange 
facetter af kunsthåndværk, herunder iøjnefaldende farver i de 

keramiske glasurer, taktile overflader og eksperimenter med 
materialer.  

Inspirationen har de studerende hentet fra forskellige 
kunsthåndværkstraditioner, narrativer og kulturelle fænomener 
på Bornholm. Efterfølgende har de transformeret indtrykkene 
til deres eget kunstneriske formsprog og kulturelle udtryk, da 
årgangen er international med studerende fra fx Colombia, 
Ungarn og Danmark. 

Udstillingsåbningen bliver muligvis elektronisk, hvor et udvalg 
af dimittenderne vil fortælle om deres afgangsprojekter.  
Hold jer derfor orienteret på claymuseum.dk.

Udstillingen kan besøges fra den 23. oktober 2020 til den  
24. januar 2021.
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I mit afgangsprojekt Despite the exhortation (på trods af 
formaningen) har jeg arbejdet med genstande, som vi i populær-
kulturen udsmykker vores kroppe med: navlepiercinger, tribal-
tatoveringer og akrylnegle.

Jeg har valgt at arbejde med dette tema, fordi jeg er optaget 
af objekter, der bliver brugt til at styrke en persons køn 
og seksualitet. Derudover er jeg nysgerrig på, hvordan vi 
konstant ændrer og modificerer vores kroppe, og hvordan 
disse modifikationer kan ændre vores opfattelse af en persons 
identitet.

Jeg har undersøgt glasur og keramisk form ved at arbejde med 
kontrasten mellem et kunstigt plastik-univers og keramikkens 
rå overflade. Dette åbner op for spørgsmålet om, hvad det 
naturlige i virkeligheden er? I dette opstår der et rum, hvor 
individet har frihed og magt til selv at vælge.

Min arbejdsproces har bestået af at gentage og transformere 
disse skønhedsmarkører ind i et keramisk fantasiunivers for 
at bryde med normer om, hvordan en kvinde og en mand skal 
udsmykke sig.

I mit afgangsprojekt har jeg leget med, hvor meget udsmyk-
ningsgenstande kan blive transformeret og stadig være gen-
kendelige.

Jeg har valgt at give mit værk titlen Despite the exhortation som 
en kommentar til den sociale konstruktion af køn, og hvordan 
denne kan brydes.   
 

DESPITE THE EXHORTATION
af Johanne Marie Jensen, bachelor, keramisk linje

Johanne Marie Jensen
Despite the exhortation, 2020
Stentøj, sort porcelæn, glasur
Foto: Kirstine Autzen

Johanne Marie Jensen
Despite the exhortation, 2020
Stentøj, sort porcelæn, glasur

Foto: Kirstine Autzen

CLAY Nyts redaktion har bedt en af de nyuddannede bachelorer fortælle om, hvordan hun har arbejdet med 
årets tema i sit afgangsprojekt. 
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NYT FRA CLAY KERAMIKMUSEUM

Workshop med keramiker Helene Thing på 
CLAY Keramikmuseum – for både børn og 
voksne

Torsdag den 15. oktober 2020 fra kl. 11.00 – 13.00 

Helene Thing er uddannet keramiker fra Designskolen Kolding 

i 2003. Hun har stor erfaring med at undervise både børn og 

voksne i keramikkens teknikker og deler gerne ud af sin store 

kærlighed til lerets mange muligheder.

På workshoppen kan deltagerne lære om keramikkens mange 

hemmeligheder, og med vejledning fra Helene Thing kan 

man med inspiration i den aktuelle særudstilling af Cathrine 

Raben Davidsen fremstille sit eget totem i stentøjsler og en 

hånddekoreret flise.

Deltagernes værker bliver brændt og kan senere afhentes på 

museet eller kan tilsendes.

Tilmelding sker på mail til: helenething@mail.dk senest dagen 

før og med angivelse af antal personer og tidspunkt.

Pris for deltagelse er 350 kr. pr. person inkl. materialer + evt. 

forsendelse af værker. Der gives 10% rabat ved tilmelding af  

tre deltagere eller flere. Betaling sker samtidig med 

tilmeldingen og via MobilePay på nr. 48603. Ved aflysning  

vil det indbetalte beløb blive refunderet.  

Gratis entré på museet

Workshopdeltagerne har gratis adgang til museet på 

workshopdagen. Børn, der deltager i workshoppen, kan 

gratis tage deres forældre eller bedsteforældre med på 

museumsbesøg.


