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PRAGTFULDE NATURFORTOLKNINGER I LER
af Christina Rauh Oxbøll, museumsinspektør

I skrivende stund arbejdes der med stor koncentration med 

opbygningen af udstillingen Natur. Spor & Spejlinger. I den ene 

ende af den lille udstillingssal kastes det rå ler (fra Petersen 

Tegls produktion af Kolumba-sten) med målrettede bevægel-

ser op på en rå struktur af træ og hønsetråd for dernæst at 

blive glattet ud, afrettet og formet med rytmiske strøg. Kunst-

neren er Manuel Canu, oprindeligt fra Sardinien, uddannet 

i keramik fra det sydengelske Bath Spa University og nu en 

del af det københavnske kunstmiljø med atelier og værksted i 

Kødbyens rå rammer. Her udvikler han sine kunstneriske pro-

jekter, der ofte tager udgangspunkt i arkitekturens anvendelse 

af naturen som motiv, som for eksempel når bladværk, ranker 

og blomster omsættes til ornamenter og fremhæver arkitekto-

niske detaljer. 

Til udstillingen på CLAY har Manuel Canu skabt en række in-

tense værker i både akvarel og keramik, der understreger den 

sanselige stemning i den store installation i rå ler, der efter-

hånden tager form som en korniche fra en barokkirke midt i 

museumssalen. Men nichen er uden den typiske helgenfigur 

som sit naturlige centrum. I stedet har naturen og den vegeta-

tive tang indtaget den centrale plads.

I den anden ende af salen arbejdes der med nøje opmålinger 

og notater, når de forskellige elementer i en række tableauer 

skal have den helt rigtige placering. Det er Malene Hartmann 

Rasmussen, som er ved at bygge en række små scener op, der 

inviterer til at se, erindre og digte videre på. Scenerne synes 

at være ganske bekendte, og alligevel unddrager de sig en be-

stemt fortolkning. Som opstillingen med den sovende hund og 

Malene Hartmann Rasmussen

Søen, 2017-2021

Foto: Sylvain Deleu
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æblerne. Hunden optræder i adskillige myter og eventyr, som 

Fyrtøjet af H.C. Andersen, mens æblerne minder om Snehvi-

de fra brødrene Grimms folkeeventyr. Suppleret af beskuerens 

egne erindringer og fantasi danner de sammen mulighed for 

en helt ny fortælling og betydningsdannelse.

Malene Hartmann Rasmussen er uddannet fra Kunstakademi-

ets glas- og keramikafdeling på Bornholm og fra Royal College 

of Art i London, hvor hun siden har boet og opbygget en gan-

ske bemærkelsesværdig kunstnerisk karriere. Herhjemme er 

hun knap så kendt, men mon ikke denne udstilling retter op 

på dette. Præsentationen her er hendes hidtil største, og dertil 

er det første gang, hun viser sine værker på keramikmuseet i 

Middelfart.

Til gengæld vil den sidste i udstillingens triade af samtids- 

keramikere, nemlig Marianne Nielsen, sandsynligvis være kendt 

af de fleste af museets regelmæssige besøgende. Således var 

hun senest repræsenteret med et større værk på udstillingen 

Ceramic Momentum – Staging the Object i 2019, foruden også 

et mindre værk på den netop overståede udstilling Ler er livet! 

med nye donationer fra Erik Veistrup.

Hvor de to andre kunstneres arbejder kræver flere dages for-

beredelser, er Marianne Nielsens værker klar til at blive place-

ret på det organisk formede podie i det øjeblik, de har forladt 

hendes værksted i København. De er hver især sluttede vær-

ker og resultatet af en lang række omhyggelige undersøgelser 

af, hvorledes blomster og blade selv kan arrangeres og danne 

rum, når vasen, som de plukkede blomster normalt ville blive 

arrangeret i, er taget ud af ligningen. Marianne Nielsen under-

søger derigennem naturen som fænomen, og hvornår den bli-

ver til kultur – en problemstilling, som hun stort set har været 

optaget af siden sin afgang fra keramiklinjen på Designskolen 

i Kolding. 

Naturen er et gennemgående motiv for de tre inviterede 

kunstnere, som derfor er blevet inviteret til at gå i dialog med 

de unikke værker i porcelæn fra Skønvirkeperioden fra Royal 

Copenhagen Samlingen. Her er det særligt kunstnerne Fanny 

Garde og Effie Hegermann-Lindencrone, der med enestående 

teknisk dygtighed og kunstnerisk evne til at gengive og fortolke 

naturmotiver i porcelænet stadig imponerer den dag i dag.

På udstillingen kan man derfor opleve en række af de ældre 

værker side om side med de nye i en scenografi af spejlende 

og reflekterende flader. Scenografien er skabt af udstillings-

arkitekt Tina Midtgaard.

Udstillingen har været en anledning til at gå i dybden med Fan-

ny Garde og Effie Hegermann-Lindencrones arbejde for Bing 

& Grøndahl. I den tilhørende publikation kan man således for-

dybe sig i deres historie og produktion af deres mange unika-

værker, ligesom bogen præsenterer de tre samtidskunstnere, 

mens et essay af den skønlitterære forfatter Dy Plambeck per-

spektiverer vores forhold til naturen i dag. Den franske foto-

graf Sylvain Deleu har leveret det smukke fotomateriale. 

Når dette nummer af CLAY Nyt ligger i indbakken, kan man 

således opleve en helt ny udstilling, der nok vil betage, for-

undre og overraske de fleste. Udstillingen kan opleves indtil 

13. marts 2022.

Manuel Canu

Alga, keramisk relief, 2021

Foto: Sylvain Deleu

Marianne Nielsen

Smørblomst 2, 2021

Foto: Sylvain Deleu
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På en lille klippeø i det Baltiske Hav ligger Det Kongelige Aka-

demis internationale bachelorprogram Crafts in Glass and Ce-

ramics. 

De sidste tre år har jeg levet og studeret i denne kreative bob-

le sammen med mine 14 meddimittender fra Danmark, Norge, 

Canada og Frankrig. Uddannelsens placering og dens unikke 

værksteder har givet os roen til at fordybe os og eksperimen-

tere med vores håndværk og individuelle formsprog samtidig 

med, at vores blikke har været rettet langt ud over havets  

horisont. 

Som den nye generation af kunsthåndværkere og designere 

ønsker vi at definere og skabe de historier, der har brug for at 

blive fortalt og diskuteret gennem kunst og håndværk. Vores 

kraftfulde stemmer må ikke gå tabt. I en foranderlig verden er 

det vigtigt, at vi tager ansvar for at forme kunsten og håndvær-

Laura Godsk Vestergaard

Selvportræt, 2021

Foto: Kirstine Autzen

Nyuddannede bachelorer fra Det Kongelige Akademi – Crafts in Glass and Ceramics på Bornholm udstiller 
nu deres afgangsværker på CLAY Keramikmuseum. I alt har 15 studerende afsluttet uddannelsen i år, og 
værkerne af 12 nyuddannede dimittender på den keramiske linje kan nu ses på CLAY Keramikmuseum.
Laura Godsk Vestergaard er en af årets dimittender. Hun fortæller i den efterfølgende artikel om sine 
studier på Det Kongelige Akademi på Bornholm, og om hvad der driver hende som kunstner. Laura slutter 
af med at præsentere sit afgangsprojekt EGO. 

MAKER´S DIMENSION
GRADUATION 2021

Af Laura Godsk Vestergaard
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ket, så det kan bestå og vise sin evige relevans i samfundet.  

Vores udstilling Maker’s Dimension er et initiativ til at skabe 

dialog mellem objekt og beskuer.

Vi vil gerne invitere jer til at udforske vores resultater af tre 

måneders fokuseret arbejde.

Som keramiker har jeg altid været fascineret af magien ved 

historiefortælling. Den har gennem generationer skabt følel-

sesmæssige bånd mellem mennesker og givet forståelse og 

læring om verden omkring os. Til det har keramikken altid spil-

let en central rolle i formidlingen af disse historier. Mit ønske 

er, at jeg med mit arbejde kan være med til at videreføre denne 

tradition i nyt format. Derfor er jeg er optaget af at skabe ma-

giske universer, der kan være grobund for diskussion og reflek-

sion over samtidens psykologiske og sociale fænomener. Mine 

værker kommer først til live i mødet og interaktionen med be-

skuerne, hvor jeg håber at vække fantasien og tage dem med 

på eventyr i både krop og sind.

Mine hænder er mit vigtigste redskab til at skabe og forme le-

ret. Det giver mig en frihed og intuitiv tilgang til mine værker. 

Alle emner bliver unikke, og det skaber liv og besjæling. 

Til mit afgangsværk EGO har jeg valgt at lægge op til en historie- 

fortælling om de psykologiske aspekter af selvbilledet i da-

gens vestlige samfund. Dette udtrykkes i to værker: Selvbillede 

og Selvportræt.   

I vores samfund og kultur stræber mange efter det perfekte 

eller ideelle, men det vil næsten altid være umuligt at opnå. 

Denne stræben kan give os et skævt syn på vores eget selv-

billede, hvor vi risikerer at blive både selvoptagede og usikre.  

Vi forsøger at skabe et bestemt billede af os selv og lider under 

vores egen dom om, at vi stadig ikke er gode nok sammenlignet 

med andre. Det er mit håb, at mine værker kan være et redskab 

til at starte en samtale om denne stræben og den komplekse 

rejse til at forstå os selv.

Værket Selvbillede er en legende tilgang til at reflektere over 

vores opfattelse af vores udseende. Vi glemmer ofte, at en 

spejlrefleksion er en spejlvendt version af os selv. Mit spejl 

er et forsøg på at lave et optisk illusionsspejl. Ved at sætte to 

spejle sammen i 90 grader bliver spejlbilledet vendt, så man 

ser sig selv, som andre ser én. Det nye perspektiv kan gøre, at 

ens ansigtstræk virker anderledes eller fremmed.

Spejlets ramme består af omkring 500 figurer, der hver er 

håndlavet og håndmalet én for én. Rammen er en eventyrlig 

sanseeksplosion, der gennem fantasien, følelser og tanker 

skal stimulere ens indre-jeg og sætte det i perspektiv til det 

ydre-jeg, man nu ser i spejlet. 

Værket Selvportræt illustrerer den naive måde at se sig selv 

på. Vi har en god og en dårlig side, som vi prøver at balancere 

imellem. I min stræben efter at nå det perfekte i et uperfekt 

tema, ville skæbnen, at vasen væltede utilsigtet. Vasen ligger 

nu tilbage som et sårbart og ærligt værk fra mig til beskueren.

Udstillingen kan besøges fra den 24. september – 21. november 

2021. 

Laura Godsk Vestergaard

Selvbillede, 2021

Foto: Kirstine Autzen
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NYT FRA CLAY KERAMIKMUSEUM

Indvielse af Keramikruten i Middelfart

På en smuk solskinseftermiddag – fredag den 20. august – 

klippede Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen 

snoren og erklærede Keramikruten for åben. Derefter tog di-

rektør for CLAY Keramikmuseum Pia Wirnfeldt over og ledte 

de fremmødte på en vandretur fra Nytorv til museet og tilbage 

igen. Undervejs fik deltagerne præsenteret de nuværende vær-

ker på ruten og planerne for rutens videre udvikling. 

Ruten markeres foreløbigt med to brændingsskulpturer og 

en række midlertidige installationer, skabt bl.a. af Pernille  

Pontoppidan Pedersen, som her ses ved et af værkerne under 

tilblivelse.

Pernille Pontoppidan Pedersen arbejder på sit værk

Foto: Privat

Indvielsen af Keramikruten blev eftermiddagen igennem fejret 

med forskellige aktiviteter som fx musik på lerfløjter, teater og 

keramikworkshops, ligesom deltagerne kunne bidrage til bl.a. 

Pernille Pontoppidans skulptur.

DM i Drejning i Skulpturparken på CLAY

Sol og byger afløste hinanden denne weekend med DM i  

Drejning i Skulpturparken. Men det afskrækkede ikke, publi-

kum mødte talstærkt op.

Men hvem blev så kåret til de dygtigste keramikere og potte-

magere ved DM i Drejning i år? 

De indledende runder fandt sted lørdag den 11. september i 

teknisk kunnen.

I første disciplin fik deltagerne tildelt 5 kilo ler og 30 minutter 

til at forme et fad. Vinderen blev den, der drejede fadet med 

den største diameter.

I kvindernes gruppe vandt Bente Brosbøl Hansen med det bre-

deste fad, der blev målt til imponerende 68,5 cm i diameter. I 

mændenes gruppe blev vinderen Jean Francois Thierion, der 

drejede et lige så bredt fad som Bente Brosbøl Hansen, nemlig 

68,5 cm.

Næste disciplin var drejning af den højeste cylinder.

I kvindernes konkurrence vandt Bente Brosbøl Hansen med en 

cylinder på hele 59,6 cm, mens Henning Fjensbo vandt mæn-

denes konkurrence med en cylinder på 51,7 cm.  

  
Finalerne afvikledes søndag den 12. september – i tekniske og 

æstetiske discipliner.

Finaledeltagerne udgjordes af 5 kvinder og 5 mænd. Dommer-

prisen og Publikumsprisen gik til Bente Brosbøl Hansen, sidst-

nævnte pris deler hun med Nina Lund, der fik samme antal 

stemmer.   

Der måles!

Foto: CLAY
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