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Hashtag claydiesselfies er titlen på den aktuelle udstilling 

på CLAY. Med den markerer Tine Broksø (1971) og Karen 

Kjældgård-Larsen (1974) deres samarbejde igennem de 

sidste 20 år. Siden deres afgang fra Danmarks Designskole i 

2000 har de under synonymet Claydies dannet et sprudlende 

makkerskab. Med afsæt i deres eksperimenterende og 

kreative arbejdsfællesskab har de gang på gang overrasket og 

imponeret alle med deres talrige og underfundige keramiske 

udtryk iblandet lige dele humor og alvor. 

For bag Claydies’ sjove, finurlige og underfundige udtryk og 

deres legende og eksperimenterende tilgang til keramikken 

ligger ofte en mere kritisk dagsorden, som indbyder til både 

refleksion og debat. På den måde repræsenterer Claydies 

et selvstændigt spor i nyere dansk keramik, hvor det 

humoristiske og det konceptuelle, det eksperimenterende 

og det debatterende går hånd i hånd, og hvor de traditionelle 

skel mellem kunsthåndværk, design og kunst har udspillet 

deres rolle. 

Hos Claydies materialiserer ideerne sig ofte som unikaudtryk 

i ler, men de håndgjorte udtryk kan sagtens udvikle sig til 

industrielt design sidenhen. For mens vekselvirkningen 

mellem unika og masseproduktion for de fleste keramikere 

er en svær balance, finder Claydies det helt naturligt, hvilket 

de allerede har demonstreret i flere sammenhænge. I 2003 

gik de således catwalk på Galleri Nørby iført sorte catsuits 

og med keramiske unikaskåle udformet som frisurer 

på hovedet, og i 2009 blev de konceptuelle frisureskåle 

omsat til industrielt design i samarbejde med Kähler. 

Tilsvarende blev Claydies’ ikoniske grøftekantsvaser i  

første omgang modelleret som individuelle vaser i hånden, 

inden de sidenhen blev fremstillet af designvirksomheden 

Normann Copenhagen, som i 2007 lancerede vaserne som et 

hypet designprodukt verden over. 

I tråd hermed kan man derfor ikke hæfte én titel på Claydies 

– hverken designer, kunstner eller kunsthåndværker – for i 

bund og grund tænker og arbejder de ubesværet på tværs. 

Og hos Claydies er det i udgangspunktet selve ideen, der 

definerer materialets form i en proces, hvor de ofte opstiller 

et forudgående dogme eller et kreativt benspænd. Som det 

var tilfældet med dogmeprojektet True Feelings skabt til 

Biennalen for Kunsthåndværk og Design i 2007, hvor de med 

bind for øjnene skabte et keramisk kaffestel, ved alene med 

fingrenes intuitive valg at ’føle’ formgivningen af stellets 

kander, kopper, tallerkner m.v., der af samme grund fremstår 

helt ucensurerede og meget sanselige. 

Generelt er leret deres foretrukne materiale, for i ler kan man 

forme stort set alt, og desuden rummer den keramiske 

proces en uforudsigelighed, som de finder stimulerende 

i den kreative proces. I tråd hermed er en både legende og 

kritisk undersøgelse af keramikkens tradition og funktion 

et tilbagevendende tema hos Claydies. Her stiller de skarpt 

på, hvordan de keramiske objekter bruges i vores hverdag, 

dog blot for i virkeligheden at vende det hele lidt på hovedet.  

Tilsat en god portion humor udfordrer de her en række 

#CLAYDIESSELFIES
af Pia Wirnfeldt, museumsdirektør

En selfie af kunstnerduoen Claydies, der poserer med værkerne 

Jeans og  Wifebeater, stentøj 2020

Foto: Mads Hagedorn-Olsen
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indgroede traditioner omkring keramikkens form og funktion, 

hvor velkendte hverdagsobjekter ikke bare får nyt liv men en 

helt ny betydning. Ved eksempelvis at lave vinglas i ler, hvor 

stilken er bøjet, så de ikke kan stå, men kun kan bæres i hånden! 

Ved under titlen Sjatter at hænge kopper på en væg, der får det 

flydende indhold til at løbe ud over koppens kant! Eller ved i 

projektet Soap at udforme et perfekt, vellignende stykke sæbe 

i ubrændt ler, således at man får beskidte hænder af at bruge det!

Det konceptuelle tankegods hos makkerparret Claydies synes 

næsten uudtømmeligt, og nu er de altså på banen igen. Med en 

yderst veloplagt udstilling, hvor de med en blanding af humor 

og alvor tager temperaturen på et udbredt fænomen i tiden. 

Under titlen #claydiesselfies byder de denne gang op til en 

veloplagt diskussion af tidens selfie-kultur, der i de seneste 

år er eksploderet på de sociale medier. Disse selvportrætter, 

selfies, som vi tager med mobiltelefonen og deler med et stor 

netværk på Facebook, Instagram eller Snapchat for at vise 

andre, hvad vi ser, gør og oplever – lige nu og her. 

I udstillingen opfordres vi som publikum således til at gå 

på opdagelse og ’iklæde’ os keramiske bukser, trøjer og 

nederdele i kropsstørrelser – til at lege med og til at tage 

sjove og spektakulære selfies. Det handler om selvforståelse, 

selviscenesættelse, om menneskelige stereotyper og om 

forholdet mellem populær- og finkultur. For selfie-fænomenet 

rummer det hele – både selvhøjtideligheden, ironien, spon-

taniteten og humoren. På den måde er udstillingen et sjovt og 

debatterende indspark i en tid præget af voldsom udvikling på 

de sociale medier og usikkerhed om deres indvirkning på den 

menneskelige adfærd og vores dokumentation heraf. 

Ved igen at gribe fat i et aktuelt og højspændt emne med 

mange holdninger markerer Claydies sin særlige position i 

dansk keramik, hvor budskabet går forud for selve materialet 

og det enkelte produkt. Men trods den konceptuelle tilgang til 

leret går Claydies aldrig håndværksmæssigt på kompromis.  

De mange utraditionelle krukker, kander og fade i udstillingen 

er nemlig ikke blot et afsæt for sjov og refleksion; de er over-

legent udført håndværksmæssigt og er utroligt smukke.

Så glæd jer og leg med på udstillingen, der giver anledning til 

både sanselig nydelse, stof til eftertanke og et godt grin!

Udstillingen kan ses indtil den 15. august 2021.
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En selfie af kunstnerduoen Claydies, der poserer med værkerne 

Sweater og Skirt, stentøj 2020

Foto: Mads Hagedorn-Olsen

Claydies

Dickpic Pots, 2020

Stentøj

Foto: Mads Hagedorn-Olsen
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Hans-Henrik Dyhr besøger Julie Høms værksted ved Gudhjem, 2019

Foto: Jens-Erik P. Larsen, Bornholms Tidende

NYERHVERVELSER TIL CLAYs 
SAMLING 
af Christina Rauh Oxbøll, museumsinspektør

I udstillingens halvmåneformede opstilling får man et vue ud 

over i alt 64 værker, der spænder fra bornholmerkeramikerne 

til skolen omkring det Jyske Kunstakademi, fra Hans Munch-

Andersens sarte fletskål i pastelfarvet porcelænsler til 

Lis Ehrenreichs store, rustikt boblende albarellokrukke 

i hårdtbrændt lertøj. Selvom samlingen også indeholder 

keramikere med rødder i Kunsthåndværkerskolerne i både 

København og Kolding, er særligt den bornholmske keramik 

vægtet højt, idet den hidtil har været sparsomt repræsenteret 

i museets samling – en mangel, som vi hermed har fået rettet 

lidt op på. 

Hans-Henrik Dyhr har ofte besøgt solskinsøen, ja, gerne 

flere gange om året, hvorfra han har hjembragt de mange 

keramikarbejder. Blandt dem har museet udvalgt en række 

store, smukt mønstrede skåle og lågkrukker af Julie Høm, 

store vaser og krukker i både sarte og kraftige jordtoner af 

Eva Brandt, et par af Charlotte Thorups tidlige, brændefyrede 

”Ring i ring”-skåle, mens Gerd Hiort Petersen blandt andet er 

repræsenteret med en version af sin altervase til Øsby kirke 

i Sønderjylland. Tonna Kjærsgaard har ligesom søsteren Anne 

dyrket det traditionelle pottemagerkeramik, men givet det 

sit helt eget udtryk ved at overdrive og understøtte særlige 

Når museet endelig må byde publikum indenfor efter en lang nedlukning, er det blandt andet med to nye 
udstillinger i museets store sal. En af udstillingerne præsenterer en stor samlingstilvækst til CLAY, nemlig 
et udvalg af keramiske værker fra Hans-Henrik Dyhrs samling, som det har været muligt at erhverve med 
støtte fra Ny Carlsbergfondet. 



4/7

CLAY I NYT NR. 1
2021

karaktertræk, som man kan se det i en overdimensioneret og 

ekspressiv kande udvalgt til samlingen.  Og i flere arbejder 

af Ane og Peter Stougaard kan man desuden beundre de 

smukke saltglasurer brændt til perfektion med changerende 

perlemorsskær.  

I det hele taget er det glasurernes udtryk, variationer og 

muligheder, der spiller den mest fremtrædende rolle i Hans-

Henrik Dyhrs samling, som også tæller fine arbejder af Jane 

Reumert, Beate Andersen, Fulby, Inger Rokkjær, Morten Løbner 

Espersen og Gurli Elbækgaard. 

Også et par udenlandske værker har sneget sig ind i samlingen, 

blandt andet skabt af den amerikansk-engelske keramiker 

Ruthanne Tudball, hvis saltglaserede keramik fremkalder 

smil med sit nærmest dansende og legende udtryk. Værker af 

disse keramikere – og flere til – kan opleves på udstillingen 

frem til august, hvor de også formidles i et mindre katalog, som 

udleveres kvit og frit, når man lægger vejen forbi CLAY for at se 

den flotte udstilling af nyerhvervelser til CLAYs samling.  

Udstillingen kan ses indtil den 15. august 2021.

Gurli Elbækgaard

Skulpturel form, 2005

Stentøj, 10 x 26 cm

Foto: Ole Akhøj

Hans Munck Andersen

Skål, 2009

Indfarvet porcelæn, 11 x 5 x 16,5 cm

Foto: Ole Akhøj

Jane Reumert

Fjervase, 1996

Porcelæn, 22 x 16 cm

Foto: Ole Akhøj
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  DM I DREJNING
15-16 MAJ

Kl 10 - 16

Over to dage, den 15. og 16. maj, vil nogle af landets aller-

dygtigste pottemagere og keramikere dyste om at dreje det 

bredeste fad og den højeste cylinder. De tekniske discipliner 

afvikles om lørdagen, hvor mænd og kvinder stiller op hver for 

sig. Om søndagen handler det om den æstetiske konkurrence, 

og her vil publikum også få mulighed for at afgive deres 

stemme. 

Det er første gang, mesterskaberne skal finde sted på CLAY. 

Når det kommer til Middelfart, så skal det ses som et resultat 

af det fine samarbejde mellem museet og foreningen, der 

opstod i forbindelse med udstillingen Pottemageri! i 2019 i 

anledning af, at Dansk Pottemagerforening af 1894 dette år 

kunne fejre sit 125-års jubilæum. 

DM I DREJNING PÅ CLAY
af Henny Husum, kulturformidler/PR

DM i Drejning er Pottemagerforeningens årlige dyst på teknisk kunnen og æstetisk udtryk. En fejring af et 
traditionelt håndværk, der – selvom der ikke længere findes en certificeret uddannelse – er mildest talt 
sprællevende! 
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Det første DM i Drejning fandt sted i Sønderborg i 1989, da 

byens tekniske skole var det eneste sted, hvor man kunne få en 

uddannelse som pottemager. Dengang blev mesterskaberne 

sat i gang af Bertel Haarder, daværende forsknings- og 

undervisningsminister. 

Mesterskaberne i Sønderborg blev dog i 1994 nedlagt igen, 

men i 2017 tog pottemager Lars Henrik Kähler initiativ til at 

genoplive traditionen, nu på Fussingø Slot ved Randers. Her 

blev det til tre gange DM – i 2020 måtte mesterskaberne 

desværre aflyses pga. COVID19-restriktioner. 

I år er det Pottemagerforeningens formand, Signe Kähler – 6. 

generation af den kendte pottemagerfamilie – og Middelfarts 

borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, der sætter gang i 

mesterskaberne.

Som konferencier vil man kunne opleve den ene halvdel af 

keramikerparret Keis & Fiedler, nemlig Jakob Fiedler. Jakob 

Fiedler er uddannet keramisk designer fra Kolding Designskole 

og deler værksted med partneren Helene Keis på en gård ved 

Ry, tæt på Himmelbjerget.  

Markedsstemning i parken 

Der forventes stor publikumsinteresse for arrangementet, da 

frihåndsdrejning er en fascinerende proces, der altid - selv for 

erfarne pottemagere - rummer en risiko for, at noget går galt. 

Selve konkurrencen kommer til at foregå i Skulpturparken bag 

CLAY. Her vil deltagerne være placeret i et telt, mens publikum 

udefra kan overvære deres kamp med leret. Man vil også 

kunne erhverve sig keramik lavet af de deltagende keramikere 

og pottemagere, der alle får stillet en bod til rådighed. 

For børnene bliver der desuden en workshop, ligesom der 

er mulighed for at opleve musikeren Poul Høxbro. Han er 

specialist i middelaldermusik og behersker flere historiske 

fløjtetyper og slaginstrumenter. I dagens anledning optræder 

han med det passende instrument: lerfløjte. 

  
Arrangementet afvikles naturligvis efter de til den tid gæld-

ende corona-restriktioner. I skrivende stund er det stadig  

uvist, hvor mange tilskuere, der må lukkes ind. Så følg med på  

CLAYs hjemmeside eller på Facebook, hvor der løbende vil 

komme nyt om mesterskaberne.  

Cille Colberg ved DM i drejning i 2019

Foto: Dansk Pottemagerforening

Lars H. Kähler ved DM i drejning i 2019

Foto: Dansk Pottemagerforening
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NYT FRA CLAY VENNERS BESTYRELSENYT FRA CLAY KERAMIKMUSEUM

Genåbning

CLAY Keramikmuseum ser frem til at åbne for besøgende igen 

fra onsdag den 21. april kl. 10 – selvfølgelig under hensyntagen 

til gældende restriktioner og retningslinjer. 

Også Café CLAY glæder sig til at byde publikum velkommen 

tilbage – dog kun til udendørsservering indtil videre. 

CLAY Shop kan fremvise et omfattende udvalg af flot keramik, 

så glæd jer. Husk også at besøge vores nye webshop CLAY 

Webshop, som er fyldt med lækkert keramisk kunsthåndværk, 

postkort og bøger.

Vi glæder os til at se jer igen.

Keramikpriser

De årlige keramikpriser fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ 

Almennyttige Fond er nedlagt, da Fonden ønsker at fokusere 

mere rendyrket på social velgørenhed.

Vinderen af julekonkurrencen 2020  

Alette Ryssov-Nielsen 

De korrekte svar på konkurrencens spørgsmål er:

Juleenglen blev produceret på L. Hjorths Terracottafabrik, 

Rønne, Bornholm. Fabrikken blev grundlagt i 1859. Det var 

kunstneren Gertrud Kudielka, der designede juleenglen.

Generalforsamling i CLAY Venner

CLAY Venners bestyrelse vil gerne, at den kommende 

generalforsamling 2021 kan afholdes ved fysisk tilstede-

værelse. Da vi endnu ikke ved, hvornår forsamlingsforbuddet 

er ophævet, er der ikke truffet endelig beslutning om tid og 

sted for den kommende generalforsamling. Et forsigtigt bud 

kunne være den 15. august 2021. 

Bogholder søges
Vores mangeårige bogholder har valgt at stoppe sit arbejde 

som bogholder for CLAY Venner.

Venneforeningen søger derfor snarest en bogholder til at 

stå for foreningens bogholderi i samarbejde med vores 

kasserer. Der er ca. 80 bevægelser på et år. Ikke noget 

stort job, og honoraret er tilsvarende beskedent. 

Hvis der blandt vores mange medlemmer findes personer, 

der har mod på at hjælpe til i foreningen, så hører vi 

gerne fra jer. Henvendelse til Bodil Lütken på e-mail:   

bodiljlytken@gmail.com eller på mobil 29933731.


