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Kommende medlemsarrangementer 2021

Forsamlingsrestriktionerne forhindrer os stadig i at afholde medlemsarrangementer. Dette er meget beklageligt, 
men vi glæder os til den dag, hvor vi igen vil kunne arrangere nogle spændende værkstedsbesøg hos keramikere 
eller besøg hos samlere.

Keramikkens Venners Generalforsamling 2021

Den planlagte generalforsamling den 15. marts 2021 må desværre udskydes til et senere tidspunkt på året, idet vi 
naturligvis må respektere forsamlingsrestriktionerne. Så snart bestyrelsen har mulighed for at fastlægge en ny 
dato, hvor de fleste forhåbentlig er vaccineret, vil medlemmerne modtage en indkaldelse. På den kommende 
generalforsamling vil Mette Augustinus Poulsen holde foredrag om sin keramik.

Keramikkens Venners medlemsblad keramiske noter 

Keramiske noter 53/2021, 27. årgang er på vej til trykkeren. Medlemmerne kan forvente bladet inden længe. 
I kan blandt andet glæde jer til nogle spændende boganmeldelser.

Igangværende og kommende udstillinger 

Ann Linnemann Galleri lukker desværre den 1. april 2021! 

Udlejer har opsagt lejemålet Kronprinsessegade 51, København K.
Alle værker i galleriets samling er til salg – se udvalget

Galleriets sidste udstilling:
Rundt om lertøj – Bodil Manz 
Indtil 20. marts 2021
http://annlinnemann.blogspot.com/2021/02/rundt-om-lertj-bodil-manz-feb-mar-2021.html
Eksperimentelle værker i et nyt projekt af Bodil Manz. Bodil Manz har arbejdet med runde former i det danske ler,
der findes naturligt i vores undergrund. Værkerne er således også en hyldest til naturens rå og enkle værdier.

http://www.keramikkens-venner.dk/
http://annlinnemann.blogspot.com/2021/02/rundt-om-lertj-bodil-manz-feb-mar-2021.html
http://annlinnemann.blogspot.com/2015/01/galleri-shop-permanent-salgsudstilling.html
https://www.facebook.com/keramikkensvenner/


CLAY Keramikmuseum Danmark, Kongebrovej 42, 5500 Middelfart (har stadig lukket)

Nyerhvervelser fra Hans-Henrik Dyhrs samling
2. marts – 13. juni 2021 
https://claymuseum.dk/udstilling/nyerhvervelser-fra-hans-henrik-dyhrs-paa-clay-i-middelfart/

CLAY Keramikmuseum præsenterer sine nyeste erhvervelser: 64 keramiske arbejder fra Hans-Henrik Dyhrs 
samling, overdraget med velvillig støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Udstillingen rummer et bredt spektrum af udtryk. Fra fine, poetiske askeglasurer over rytmisk komponerede 
mønstre til vilde glasurudladninger med værker af følgende kunstnere:

Beate Andersen, Svend Bayer (UK), Eva Brandt, Hans og Birgitte Börjeson (Fulby), Lisbeth Voigt Durand, Lis 
Ehrenreich, Gurli Elbækgaard, Morten Løbner Espersen, William (Bill) Farrell (USA) Gerd Hiort Petersen, Hans 
Hjorth, Julie Høm, Tonna-Elisabeth Kjærsgaard, Susan Lange, Richard Manz, Lisbeth Munch-Petersen, Hans 
Munck Andersen, Patrick Nordström, Ann-Charlotte Ohlsson, Jane Reumert, Inger Rokkjær, Anne og Peter 
Stougaard, Charlotte Thorup, Ruthanne Tudball (USA/UK) og Barbro Åberg.

Erik Veistrup: Ler er Livet!
14. november 2020 – 24. maj 2021 (2. pinsedag) (forlænget)

Erik Veistrup viser os virtuelt rundt i udstillingen: Se videoen

Udstillingen Erik Veistrup – ler er livet! byder indenfor til en keramisk lystvandring sammen med Danmarks nok 
mest uortodokse kunstsamler og mæcen, Erik Veistrup. Anledningen er en ny gave på godt 100 værker, som han 
kvit og frit har doneret til museet.

På udstillingen vises værker af 23 keramikere: 

Anders Brinch, Gutte Eriksen, Morten Løbner Espersen, Adam Fischer, Bente Hansen, Louise Hindsgavl, Marie 
Hjorth, Marianne Krumbach, Klara Lilja, Ursula Munch-Petersen, Jais Nielsen, Patrick Nordström, Pernille 
Pontoppidan Pedersen, Christian Poulsen, Jane Reumert, Anders Ruhwald, Axel Salto, Andreas Schulenburg, 
Alev Siesbye, Bente Skjøttgaard, Hans Vangsø, Gertrud Vasegaard og Myre Vasegaard.

Graduation 2020
23. oktober 2020 – 11. april 2021 (forlænget)

Se video

Udstillingen Graduation2020 viser de 10 afgangsstuderende fra Crafts-programmets keramiklinje på Det 
Kongelige Akademi – Crafts in Glass & Ceramics (Bornholm). Udstillingen er kulminationen af tre års arbejde, hvor 
de studerende har fordybet sig i og udfordret det keramiske materiale.

#claydiesselfies
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https://www.facebook.com/watch/?v=1560915970777294
https://www.facebook.com/claymuseum/videos/3554420614664922/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://claymuseum.dk/udstilling/nyerhvervelser-fra-hans-henrik-dyhrs-paa-clay-i-middelfart/


2. marts - 13. juni 2021

Der stilles skarpt på tidens selfie-kultur i kunstnerduoen Claydies’ udstilling #claydiesselfies. 

På udstillingen #claydiesselfies, giver keramikerduoen Claydies, alias Karen Kjeldgård-Larsen og Tine Broksø, et 
humoristisk og uhøjtideligt indspark i en aktuel diskussion om stereotyper og selvforståelse. Selfie-begrebet 
rummer både et element af selvhøjtidelighed men ofte også ironi, spontanitet og humor. 

Nyerhvervelser i CLAY – To keramiske værker af Rose Eken
I denne nedlukningsperiode har flere fonde besluttet at gøre noget ekstraordinært for kunstnere og kulturliv, bl.a.
15. Juni Fonden, som under corona-nedlukningen i foråret oprettede en pulje på 3,5 mio. kr. til indkøb af dansk 
samtidskunst. CLAY har været så heldige at få del i puljen, hvilket har gjort det muligt at erhverve to værker af 
Rose Eken til samlingen af dansk kunstnerkeramik, som siden museets etablering i 1994 har været et 
fokusområde. - I disse år oplever vi en opblomstring af interessen for at arbejde med keramik blandt unge 
billedkunstnere, der med stor energi og begejstring udtrykker sig i leret, heriblandt Rose Eken.

Læs mere herom i: CLAY NYT Nr. 7 2020, hvor de to værker er afbildet.

Galleri Pagter, Adelgade 3, 6000 Kolding

Keramiker Hans Vangsø
Åbning fredag den 5.3., kl. 16-18 med mundbind og god afstand, max 10 personer ad gangen i galleriet

5. marts - 10. april 2021

Grafiker Birgitte Thorlacius og keramiker Asger Kristensen

16. april - 29. maj 2021

Nyt keramikgalleri åbner i april i Rønne på Bornholm 

Bettina Køppe og Michael Geertsen flytter deres galleri fra Nexø til Rønne 

Køppe Contemporary Objects åbner i april 2021 på Munch Petersens Vej 9 i Rønne. Her vil der være galleri og 
keramisk værksted, som gallerist Bettina Køppe og keramiker Michael Geertsen glæder sig til at flytte ind i efter 
en gennemgående renovering af den tidligere amtsforvaltergård, som ejeren har iværksat.

https://www.contemporary-objects.com/
https://claymuseum.dk/wp-content/uploads/2020/10/CLAY-Nyt-07-2020-1.pdf
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