Keramikkens Venners 25 års jubilæum: Invitation til at bidrage til udstilling på CLAY i 2019
Kære medlemmer af Keramikkens Venner.
I 2019 er det 25 år siden, foreningen blev skiftet. Det ønsker bestyrelsen at markere med lille
udstilling, som viser, hvad det er, der binder os sammen i foreningen – nemlig keramikken. Vi har
indledt et samarbejde med Danmarks Keramikmuseum CLAY, hvor udstillingen bliver vist fra
slutningen af maj til starten af september 2019. Derved får vi også udbredt kendskabet til
foreningen til de gæster, der besøger museet i sommerperioden.
Udstillingen har fået tildelt underetagen i det gamle Grimmerhus, hvor der findes 2-3 mindre
lokaler. Ideen er, at en gruppe af foreningens medlemmer viser hver 1 eller 2 keramisk(e) værk(er)
(afhængig af størrelsen), som er særligt værdsat eller har en særlig betydning for ejeren. De
medlemmer, der deltager med et værk, skal desuden skrive en lille tekst om deres interesse for
keramik og det værk, de har valgt; vi kommer til den tid med nogle stikord, som kan være til
inspiration. Disse tekster bliver redigeret, så de kan indgå i et katalog og/eller plancher på
udstillingen. Tak til CLAY for samarbejdet!
Bidrag til udstillingen:
Bestyrelsen ønsker at sammensætte en varieret udstilling med forskellige værker
(keramikere/tidsperioder/teknikker). Derfor beder vi alle medlemmer, som kunne tænke sig at
bidrage, om at indsende forslag i form af billeder af 1-5 ting med angivelse af mål. Du bedes
desuden skrive en kort begrundelse for, hvorfor du har udvalgt de pågældende ting. Bestyrelsen vil
i samarbejde med CLAY udvælge de værker, der skal indgå i udstillingen - og først derefter skal du
skrive en mere uddybende tekst om din keramik nteresse og de udvalgte værkers betydning for
dig. Vi beder om Jeres forståelse for, at ikke alle indsendte forslag kan tages med i udstillingen, da
der er meget begrænset plads.
Forslag med billeder sendes til: j.d.bukh@gmail.com senest 10. januar 2019. Ved spørgsmål er du
velkommen til at kontakte formand Jens D. Bukh på samme mailadresse eller telefon 22 62 28 13.
På vegne af bestyrelsen for Keramikkens Venner og CLAY,
Jens D. Bukh

