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NATUREN SOM MOTIV FOR KERAMISKE VÆRKER

Naturen som motiv for keramiske værker er udgangspunktet 

for den seneste udstilling på CLAY Keramikmuseum, hvor ud-

stillingen Natur. Spor & spejlinger viser pragtfulde naturfor-

tolkninger i ler. Det er de tre fremtrædende keramikere Male-

ne Hartmann Rasmussen, Manuel Canu og Marianne Nielsen, 

som - med afsæt i keramiske værker fra Skønvirkesamlingen 

- viser, hvorledes samtidskunsten reflekterer natursynet i 

dag.

I dette nummer af CLAY Nyt har redaktionen sat fokus på ud-

stillingsdesignet i Natur. Spor & spejlinger. Vi har bedt udstil-

lingens arkitekt Tina Midtgaard om at delagtiggøre læserne 

i de overvejelser og arbejdsmetoder, der ligger til grund for 

scenografien i denne betagende udstilling. 

Samspillet mellem kunstnere og udstillingsarkitekt er uden 

tvivl betydningsfuldt og en vigtig forudsætning for et vellyk-

ket slutresultat.  Vi har fået lov til at bringe Malene Hartmann 

Rasmussens åbningstale til udstillingen Natur. Spor & spej-

linger. I talen fortæller Malene Hartmann Rasmussen om, 

hvordan hun har brugt naturen og Skønvirkesamlingen i sine 

tanker og som inspiration til værkerne i udstillingen. Tanker, 

der tydeligt er afspejlet i Tinas Midtgaards scenografi.

Effie Hegermann-Lindencrone

Vase med æbler, 1916

Porcelæn

CLAY, Royal Copenhagen Samlingen

Foto: Sylvain Deleu 

af redaktionen på CLAY Nyt
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UDSTILLINGSARKITEKTENS OVERVEJELSER
af Tina Midtgaard

Udsnit af udstillingen Natur. Spor & spejlinger

Foto: Sylvain Deleu

“….de keramiske værker er simpelthen planterne, blomster-

ne, naturens pragt, alt det levende i den formelt anlagte have”. 

Det ambitiøse oplæg som CLAY museum præsenterede mig for 

for halvandet år siden har været en kæmpe inspiration for mig. 

Det kuratoriske udgangspunkt tematiserer og fortolker natu-

rens væsen og betydning for os alle. Med udgangspunkt i to 

af Skønvirkeperiodens væsentligste keramikere, Fanny Garde 

og Effie Hegermann-Lindencrone, har de deltagende kunst-

nere med hver deres unikke temperament reflekteret over det 

stedsspecifikke, stedets ånd, naturens fænomener og myste-

rier. Kunstnerne Marianne Nielsen, Manuel Canu og Malene 

Hartmann Rasmussen, afspejler alle en tidsånd, der i høj grad 

var til stede i den periode, hvor skønvirkeværkerne blev skabt.  

Som arkitekt har jeg taget mig den frihed i min research at for-

dybe mig i nogle internationale strømninger, som også Skøn-

virketiden var en del af. Derfor har jeg kigget meget på den 

skønne tid, La Belle Époque, hvor bl.a. Skønvirke, Art Nouveau, 

Jugend og Arts and Crafts bevægelsen vidnede om en tid fyldt 

med optimisme, fremgang og skønhed. La Belle Époque var en 

tid, som frembragte helt nye måder at anskue og skabe kunst, 

teater og litteratur på. Jeg har ønsket at tilføre helhedsople-

velsen af udstillingen noget af den optimisme, skabertrang, 

modernitet og surrealistiske avantgardestemning, som var til 

stede i den tid, hvor skønvirkeværkerne blev skabt. 

Samtidig var det væsentligt, at udstillingen reflekterede, at det 

kradsede lidt i overfladen i samfundet. At mørke skyer trak sig 

sammen over Europa, og at der var stærke eksistentialistiske 

og destruktive kræfter på spil.

Marianne Nielsen

Værker fra udstillingen

Foto: Sylvain Deleu
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Spejling er et centralt ord i udstillingen og et ord, der dukkede 

op i starten af vores samarbejde som en refleksion over mu-

seets kuratoriske intention om de tre kunstneres dialog med 

skønvirkeværkerne, hvilket ledte os på sporet af begrebet og 

fænomenet spejlinger både som et fysisk element i udstillin-

gen og en filosofisk dimension. Dette er et eksempel på, hvor 

vigtigt det er for mig at blive inddraget så tidligt som muligt, 

så vi alle, både museum, kunstnere og arkitekt, får mulighed 

for at påvirke forskellige kuratoriske og arkitektoniske fiks-

punkter. Designprocessen i denne udstilling har varet over et 

år. Det er ganske lang tid, men det er en meget stor fordel for 

sammenhængskraften.

Ved alle udstillingsopgaver er der en række parametre, som 

jeg skal forholde mig til: Hvilke tematiske og æstetiske funda-

menter står de enkelte kunstnere på? Hvad udstråler værker-

nes fysik og tekstur? Hvad er museets kuratoriske intention og 

ambition? Hvad er budgettet? Jeg skal afklare museets interne 

kapacitet i forhold til udstillingsopbygningen og hyre de bedst 

egnede til at udføre resten. Alle disse faktorer skal bringes i 

sammenhæng, og min opgave er at koreografere alle, både fy-

siske og tematiske elementer til et samlet hele indenfor bud-

gettets ramme. Og i processen også definere min egen rolle. 

Det er til evig diskussion, hvor meget udstillingsarkitektens 

tilstedeværelse skal fylde i en udstilling. Udstillingsdesign må 

aldrig råbe højere end de udstillede værker, og det er en hårfin 

balance både at få det bedste frem i værkerne, ikke at fylde for 

meget, men samtidig skabe et godt flow og et stærkt visuelt 

statement. I denne udstilling syntes jeg, balancen er lykkedes 

ret godt. Der er både en overordnet sammenhængende for-

tælling, men også tre helt forskellige tilgange til den enkelte 

kunstners motivverden. 

Den sammenhængende fortælling, der skal forstås som 

grundstrukturen, følger en formalistisk stramhed på samme 

måde som den barokke have. Når man fordyber sig i de inti-

me rum, som den barokke have skaber, oplever man et sanse-

bombardement af former, farver og udtryk, som står i kontrast 

til den formelle struktur. Det er nøjagtig denne overdådige og 

frodige oplevelse, jeg har ønsket at skabe, …..de keramiske 

værker er simpelthen planterne, blomsterne, naturens pragt, 

alt det levende i den formelt anlagte have. Derudover har jeg 

arbejdet med konceptet om at skabe en collage af spejlinger, 

som først og fremmest etablerer en kontakt imellem kunstner-

ne og skønvirkeværkerne, og som også inddrager udstillingens 

gæster, så deres spejlbillede bliver en del af udstillingen, og 

der opstår en slags sameksistens mellem værker, arkitektur 

og beskuer.  

At designe en udstilling er som at skabe en kulisse, et tableau, 

hvor en række aktører kan udfylde og spille deres rolle. I denne 

udstilling er det både de udstillende kunstnere, skaberne af 

skønvirkeværkerne Fanny Garde og Effie Hegermann-Linden-

crone og udstillingens gæster, som er aktørerne. 

Manuel Canu

Spejlvæg

Alga, 2021

Glasurbrændt stentøj

Foto: Sylvain Deleu

Tina Midtgaard er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Akademi, Arkitektskolen i 1993.

Tina arbejder som uafhængig projektleder med design, kunsthåndværk og kunst. Hun er arkitekt og kurator indenfor bl.a. 

udstillinger og rumlige projekter, skriver artikler og underviser i arkitektur og design. Hendes arbejde udfolder sig i et stort 

netværk af bl.a. kunstnere, mediefabrikanter og forfattere.

Tina Midtgaard har designet mange udstillinger i og udenfor Danmark og var i 2018 - 19 udstillingsarkitekt på udstillingen 

Atrium. Den Levende Krukke på CLAY Keramikmuseum Danmark.
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Malene Hartmann Rasmussen

Hav, 2020

Blæksprutte

Stentøj og Lertøj

Foto: Sylvain Deleu

Ideen til denne udstilling blev til på en gåtur på museet 

sammen med museumsinspektør Christina Rauh Oxbøll 

og museumsdirektør Pia Wirnfeldt tilbage i 2017. I CLAYs 

Skatkammer genfandt jeg Effie Hegermann-Lindencrone og 

Fanny Gardes raffinerede Skønvirkeporcelæn, som jeg under 

mine studier på Keramikskolen på Bornholm havde arbejdet 

med. Museet og jeg påbegyndte allerede der en dialog, som 

nu bærer frugt i form af udstillingen Natur. Spor & spejlinger. 

Jeg begyndte mit arbejde under den første nedlukning, netop 

hjemkommet i huj og hast fra et Artist Residency i Detroit. 

Hjemme i sofaens tryghed og med næsen i en bog, læste jeg 

litteratur om nordisk kunst fra omkring 1900. Kunstnere, som 

arbejdede indenfor Symbolismen, Japonismen og Skønvirken, 

fx J. F. Willumsen, som jo har haft en både kunstnerisk og 

materiale-teknisk afsmitning på Effie & Fanny, Niels Hansen 

Jacobsen og ikke mindst Gerhard Munthe. I Gerhard Munthes 

arbejder sammensmeltes folkekunst, islandske sagaer, 

vikingekultur og japanske træsnit til et næsten tegneserie-

agtigt udtryk. Munthe illustrerede ikke kun eventyr, der allerede 

eksisterede, men digtede sine egne og brugte disse som forlæg 

til en serie eventyr-akvareller. Hans trolde er dæmoniske 

væsner, der stikker deres knoglede arme ud for at gribe dig, der 

er helte med blodige sværd, men også mystik og plantemagi 

og en sand kærlighed til naturen. En kærlighed, jeg også 

finder i Effie og Fannys værker. Deres skårne og underglasur- 

bemalede porcelæn er overjordisk skønt. Specielt Effies  

livsværk er enormt og hendes tekniske kunnen misundelses-

værdig; noget der i starten næsten vakte præstationsangst, 

når jeg sad der med leret i værkstedet. Men mine værker 

begyndte alligevel langsomt at forme sig i materialet. Effies 

undervandsscener er særligt betagende. Fornemmelsen af 

det bølgende vand og fantasierne om alt det, der gemmer 

sig i tangskovenes dyb, blev i mit arbejde sammenblandet 

med barndommens minder fra Tisvildeleje strand og ikke 

mindst Helsinge Skole, hvor jeg i filmklubben år efter år genså 

tegnefilmen Bennys Badekar. I filmen forsvinder Benny fra 

70’er betonens højhusbyggeri ud gennem badekarrets afløb 

og ind i en fantasiverden, hvor han møder en skør skallofon-

spillende blæksprutte. 

Således bruger jeg værkerne fra samlingen som madding til at 

fiske efter minder og følelser i mit eget sinds dyb. 

Den verden, der omgiver os, siver også ind i værkerne. Da vi 

med spænding skulle afprøve vores nyindkøbte projektor 

til hjemmebiografen, havde jeg af vane sat DR nyheder på. 

MALENE HARTMANN RASMUSSENS ÅBNINGSTALE



CLAY I NYT NR. 5
2021

5/9

Malene Hartmann Rasmussen er uddannet fra Det Kongelige Akademi - Design, Bornholm, glas- og keramikafdelingen og 

fra Royal College of Art i London. Malene Hartmann Rasmussen bor i London og har opbygget en kunstnerisk karriere der.  

Det er første gang hun viser sine værker på CLAY Keramikmuseum.

Frem tonede næsten surreelle billeder af vogntog fulde af 

døde mink, og jeg følte et kvalmende stik i hjertet. I netop 

denne tid må vi erkende, at mennesket har en yderst voldsom 

afsmitning på naturen og, at vi sætter spor på godt og ondt. 

Naturen er ikke elskværdig, som jeg for nyligt hørte Hans 

Scherfig sige i en gammel radioreportage, naturen er ærlig, 

og hvis den ikke respekteres, kommer hævnen. Se bare på 

den globale opvarmning, de ekstreme vejrfænomener og ikke 

mindst på pandemien. Alle disse ting udspringer jo også af 

den måde, vi har behandlet og stadig behandler naturen på. 

I min verden skulle den lille mink have et sidste respektfuldt 

hvilested i en sneklædt skov. Inspireret af den svenske maler 

Gustaf Fjæstads snelandskaber modellerede jeg derudaf. Jeg 

håber, at mine snedriver har bare noget af den skønhed, jeg 

fandt i malerierne, for det fortjener den lille mink. Skønvirken 

hviler på ideen om, at naturen er besjælet. I dens overjordiske, 

smukke skildringer af dyr og vækster udtrykkes fornemmelser, 

følelser og tanker om eksistens. 

Animismen er også central i mit virke; at dyr, planter og 

landskaber er sentiente og, at floder, bjerge og klipper er 

besjælede og besidder visdom. Skønvirken giver et indblik 

i en anden verden, som huser ikke blot dagtimernes lette 

sommerfugl, men også giver plads til dens dobbeltgænger, 

tusmørkets natsværmer. Skønvirken var mere end bare 

dekorativ pynt, den opstod i en brydningstid med pionerånd, 

hvor nye tanker spirede. Kvindelige kunstnere ville mere end 

blot at lave håndarbejde og male blomstermaleri. De søgte 

lighed mellem kønnene. Kvindernes Udstilling Fra Fortid og 

Nutid i 1895 viste en ny generation af kvindelige kunstnere. 

Her deltog Effie & Fanny også både i planlægningen og 

med værker. Udstillingen bar kunstneren Suzette Holtens 

mælkebøttedesign og viste dermed, at en blomst kunne være 

symbol på noget mere og større. I denne udstilling bliver 

planten også et sådant fartøj til at udtrykke en personlig vision 

og livsanskuelse: Min, Marianne og Manuels. Effie og Fannys. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til Pia, Christina, Allan og resten  

af CLAYs team. Statens Kunstfond, Esther og  Jep Finks Minde-

fond, Nationalbankens Jubilæumsfond, Mette Blum Marcher 

og Guldagergaard for generøs støtte til min værkproduktion.  

TAK!

Effie Hegermann-Lindencrone

Et par vaser med tangmotiv, 1925

Porcelæn

CLAY, Royal Copenhagen Samlingen

Foto: CLAY
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Omvisning i Natur. Spor & spejlinger
Gratis omvisning torsdag den 11. november 2021 kl. 16.

Kom med på en spændende rejse, der går gennem Malene 

Hartmann Rasmussens eventyrlige og fantasifulde univers, 

over Manuel Canus algestudier og monumentale alter udført 

i råt ler til Marianne Nielsens undersøgelser af naturen som 

fænomen. 

Torsdag d. 11. november vil museumsinspektør Christina Rauh 

Oxbøll stå for en offentlig omvisning i udstillingen Natur. Spor 

& spejlinger, hvor de tre samtidskeramikere går i dialog med 

to af Skønvirkens helt store kunstnere: Effie Hegermann-

Lindencrone og Fanny Garde. Naturen er omdrejningspunktet, 

men det er meget forskelligt, hvordan Marianne Nielsen, 

Malene Hartmann Rasmussen og Manuel Canu hver især har 

grebet opgaven an. Resultatet er blevet en magisk udstilling, 

der hver dag giver anledning til stor begejstring blandt museets 

gæster. 

Omvisningen begynder kl. 16.00 og er gratis for medlemmer af 

CLAY Venner. Tilmelding ikke nødvendig.

Mød Lars Hedebo Olsen: 
Fællesspisning og Danske Stel
Er du til farvestrålende Confetti eller diskret Blåkant, prangende 

Konkylie eller råt stentøj? Vores valg af tallerkener signalerer, 

hvem vi er – eller gerne vil være – og fortæller på den måde både 

personlige historier samt design- og kulturhistorie.  

Tirsdag d. 23. november er der mulighed for at møde kultur-

journalist og forfatter Lars Hedebo Olsen og høre ham fortælle 

om sit meget engagerede arbejde med bogen Danske Stel - fra 

blå blomster til grove glasurer. Bogen danner udgangspunkt for 

museets aktuelle udstilling Danske Stel – fra yndige blomster 

til grov glasur, som man indledningsvis bliver ført ind i ved 

samlingsinspektør og kurator Allan Andersen.

Allan Andersen vil gøre os klogere på, hvordan tidens 

fremherskende trend har påvirket designet og fortælle om 

tilblivelsen af nogle af de mest ikoniske stel fra 1779 til i dag. 

Arrangementet inkluderer også fællesspisning – og det hele 

krydres med en veloplagt tallerkenquiz, hvor den heldige vinder 

kan gå hjem med en signeret udgave af Lars Hedebo Olsens bog.   

Nærmere information om tidspunkt, pris og køb af billetter 

bliver offentliggjort snarest på claymuseum.dk og museets 

Facebook-side. 

Malene Hartmann Rasmussen

Skoven, mink 2020-2021

Stentøj

Foto: Sylvain Deleu

Arje Griegst

Konkylie

Royal Copenhagen, 1976

Foto: Sylvain Deleu
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CLAY Venners keramik- og kunsttur til Nice
Langt om længe kunne Venneforeningens kunst- og kulturrejse 

til Nice og omegn afvikles. Redaktionen har bedt om en 

rejsebeskrivelse af turen. Tak til Ole Sørensen for beretningen.

ENDELIG!

af Ole Sørensen, rejsedeltager

Efter flere corona-nedlukninger lykkedes det omsider at 

gennemføre den længe ventede keramik- og kunstrejse til Nice 

med CLAY Venner.

Omring 20 forventningsfulde deltagere mødtes i Kastrup 

Lufthavn en meget tidlig søndag morgen i oktober. I Nice mødte 

vi Pia Scharling, der stod for den praktiske gennemførelse 

af rejsen. Pia havde valgt et lækkert hotel centralt i Nice, få 

hundrede meter fra Middelhavet. Vi var nogle stykker, der fik 

årets sidste havbad neden for Promenade des Anglais.

Hver dag var der enten aftensmad eller frokost inkluderet, så vi 

fik prøvet forskellige gode restauranter. Fisk var naturligt nok 

på menuen flere dage.

Efter indkvartering og hvil var det tid til byrundtur til fods med 

Bodil Lütken og Claus Fenger som kompetente guider.

Søndagen bød på turens første museumsbesøg: Musée 

MAMAC med hovedvægt på moderne avantgarde (bl.a. Niki de 

Saint Phalle og Yves Klein). I dag er deres måde at lave kunst på 

næsten blevet mainstream, men de var pionerer.

Mandag formiddag tog vi bybussen op ad bakken til Musée 

Chagall i udkanten af Nice.

Vi fik et fint overblik over Marc Chagalls kunstneriske univers 

inden for både for maleri og farvede glasvinduer. Hvert maleri 

rummer nærmest en tegneserie, der udvikler sig i tid og rum.

Tirsdag skulle vi tidligt op og på heldagstur til Albisola i 

Norditalien. 

Her er Asger Jorns hus indrettet til museum. 

Det er en vanskelig balance at indrette et privat hjem til 

museum. Her må man sige, at processen er lykkedes, om end 

der ikke er meget tilbage af boligens oprindelige indretning.

Udsigten over Middelhavet er fantastisk og må være meget 

inspirerende for de kunstnere, der holdt til her.

Efter frokost besøg i Ceramico San Giorgio, det galleri og 

værksted i Albisola, hvor Jorn arbejdede. Brødrene Giovanni 

og Piero Poggi, som Jorn samarbejdede med, var til stede. 

Til trods for at brødrene begge var langt over 80, var de i fuld 

vigør. Fotoalbummet kom frem, og de mindedes deres besøg 

på Grimmerhus tilbage i 2007.

Vi fik lov til at besøge det ”hemmelige” loft med keramik og 

fotos af og om Asger Jorn.

Onsdag var Store Picassodag.

Pablo Picasso havde atelier på Chateau Grimaldi i Antibes, 

20 km sydvest for Nice. I dag rummer slottet Musée Picasso 

med skitser, malerier og keramik af den store mester.  

Om eftermiddagen besøgte vi Picasso-museet i Vallauris.

Nå ja. Det lykkedes at klemme endnu et museumsbesøg ind, 

nemlig det lille interessante keramikmuseum i Biot.

Torsdag var den sidste hele dag i Sydfrankrig og var kon-

centreret om Vence.

Henri Matisse udsmykkede det fine Chapelle Rosaire. 

Et Gesamtkunstwerk med glasmosaikker, alter og væg-

billeder med bemalede kakler. Interessant at følge Matisses 

arbejdsproces: Først tegnes personen naturalistisk, siden 

fjernes detaljer, og til sidst står nogle få karakteristiske 

streger tilbage.

I det store museum Fondation Maeght så vi blandt andet en 

særudstilling om og af Giacometti-familien. Ud over Alberto, 

der er kendt for de slanke bronceskulpturer, bl.a. ”Maren å 

æ Woun” i Holstebro, viste udstillingen fire andre dygtige 

Giacomettier.

Fredag var der heldigvis først check-ud tid kl. 12, så der var 

tid til shopping, svømmetur eller samtale med hotellets kat, 

inden vi måtte tage afsked med Sydfrankrigs lys og varme og 

vende tilbage til det danske efterår.

Tak til Bodil og Claus for en inspirerende og veltilrettelagt 

kunstrejse. Den har i hvert fald givet mig inspiration til videre 

fordybelse og gerne deltagelse i en kunstrejse en anden gang.

Også tak til mine rejsefæller for godt selskab i Nice og omegn.
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Efterårstur med CLAY Venner den  
21. november 2021 

Turen går til Midtjylland

Vi skal opleve, hvordan den smukke Carl-Henning Pedersen 

udstilling, vi havde på CLAY, er iscenesat på Carl-Henning Pe-

dersen & Else Alfelts Museum i Birk. Udstillingen er skabt i et 

samarbejde mellem disse to museer.

Vi skal derefter til noget helt andet - nemlig en historie fra det 

midtjyske på Tekstilmuseet i Herning, hvor udstillingen Made 

in Midtjylland viser, hvordan tekstilproduktionen eksplodere-

de i 1950’erne, skabte jobs og vækst og fik det midtjyske til at 

boome for så at gå worldwide.

Tekstilmuseet – Museum Midtjylland i Herning

Foto: Privat

Her spiser vi også frokost - en god og nærende suppe med brød 

samt en øl eller vand.

Vi slutter med en rask gåtur på max 1,4 km i Skovsnogen, også 

kaldet Deep Forest Art Land ved Kibæk. 

Program:

Kl. 08.30 Afgang fra CLAY Keramikmuseum,  

 Kongebrovej 42, Middelfart

 Rundstykker og kaffe på turen

Kl. 10.00 Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum  

 (Birk Centerpark 1, 7400

                          Herning), med guidede omvisninger

Kl. 12.00 Tekstilmuseet (Vestergade 20) med omvisninger.  

 Frokost for halvdelen af gruppen i caféen, mens  

 den anden halvdel får en omvisning

Kl. 13.00 Omvendt procedure

Kl. 14.00 Til Skovsnogen = Deep Forest Art Land  

 (Sdr. Ommevej, 6933 Kibæk)

Kl. 16.00 Hjemtur. Kaffe og småkage undervejs

Kl. 17.30  Hjemkomst

Ændringer kan forekomme.

Pris: 550 kr. inkl. bus, entreer, omvisninger, rundstykke og kaffe 

i bussen, frokost med drikkevarer på Tekstilmuseet og kaffe 

med kage på hjemturen.

Tilmelding efter ”først-til-mølle-princippet” - og allersenest 

10.11 - til Bodil Lütken, bodiljlytken@gmail.com 

Så snart tilmeldingen er bekræftet af Bodil, indsættes de  

550 kr. på konto: 0400 4017722773.  

Husk at opgive både navn og medlemsnummer.

Venlige hilsner og på dejligt gensyn

Doris, Thomas og Bodil

Arrangementsudvalget
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Kommende generalforsamling i CLAY Venner
CLAY Venners bestyrelse har fastsat datoen for den ordinæ-

re generalforsamling i 2022. Det bliver onsdag den 16. marts 

kl. 19 på CLAY Keramikmuseum, Kongebrovej 42, Middelfart. 

Nærmere oplysninger og indkaldelse til generalforsamlingen 

2022 udsendes i det nye år.
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Årets generalforsamling på CLAY

Foto: privat

Jeanette S. Gøttsch

Julestemning på CLAY

Foto: CLAY
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Julemarked på CLAY
Onsdag den 1. december afholdes det årlige julemarked på 

CLAY fra kl. 16 – 19. Kig forbi og mærk julestemningen på 

CLAY. Kom og hils på Signe Kähler i det arbejdende værksted. 

Besøg boderne med lækkerier, keramik m.m. og få gode idéer 

til unikke julegaver.


