Keramikkens Venner

KV NYHEDSMAIL – September 2020
www.keramikkens-venner.dk

Den kommende udgave af keramiske noter 52/2020 vil blive afleveret til PostNord mandag den 7. september.
Denne Nyhedsmail udkommer ekstraordinært, da vi har et arrangement allerede den 26. september, med
tilmeldingsfrist den 18. september.

Kommende medlemsarrangementer 2020
Generelt:

Tilmelding er nødvendig og sker via tilmeldings-/betalingssystemet Place2Book.
Årsagen til, at vi er gået over til dette system, er, at det er en lettelse for kassereren, samt
at det er nemmere at styre tilmeldingerne og at tilbagebetale indbetalte beløb ved
aflysninger. Det skal tilføjes, at det for medlemmerne er meget nemt at betale via
Place2Book. Klik blot på nedenstående link.
Tilmelding kan kun undtagelsesvist ske på telefon til sekretæren.

Arrangement:

Besøg hos keramiksamlerne Birgit og Jørn Sparre

Dato og mødetidspunkt: Lørdag den 26. september 2020, kl. 14.00-16.00.
Mødested:

Frederiksberg. Den præcise adresse vil blive sendt til deltagerne umiddelbart efter, at
fristen for tilmelding er udløbet.

Arrangør:

Jørn Sparre, tlf. 20 30 37 48.

Deltagertal:

Maksimum 15 deltagere efter først til mølle-princippet. Medlemmer har fortrinsret.

Pris:

60 kr. pr. person.

Arrangementsnr.:

2020-2.

Tilmelding:

Tilmelding senest fredag den 18. september 2020 via linket:
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/6mdu4ue47m

Birgit og Jørn Sparre:

Vi er interesseret i alle de udtryk, ler kan give. Det betyder, at vi samler bredt, lige fra
det ultratynde porcelæn (Jane Reumert og Heidi Hentze) til det grove rustikke (Hans
Vangsø og Bente Skjøttgaard). Glasurer fascinerer os i udtalt grad, og disses karakter har
stor betydning, når vi vælger ud.
Vi følger meget med i, hvad der sker på den internationale keramikfront. Vi abonnerer på
tre internationale tidsskrifter om keramik og drager hvert år rundt i Europa til markeder,
messer, gallerier, museer og værksteder for at få nye indtryk og blive overrasket af de
håndværksmæssige præstationer.
Samlingen er skabt gennem de seneste knap 25 år og består af skulpturelle værker såvel
som de mere klassiske former (skål, vase og cylinder). Kunstnerne er næsten alle nulevende, overvejende danske, men også fra vore nabolande. Vi har mange favoritter. Ud
over allerede nævnte er det bl.a. Turi Heisselberg Pedersen, Kim Holm, Morten Løbner
Espersen, Lone Skov Madsen og Bodil Manz. Fra udlandet bl.a. Thomas Bohle fra Østrig;
Peter Beard, Margaret Curtis og Jack Doherty fra England.

