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“Linje – Rum - Tekstur. Formgivningens Poetik hos Lotte Westphael, Tora Urup og Carl 
Emil Jacobsen” er en udsti l l ing med tre markante formgivere fra Galerie Maria Wettergren’s 
rooster af kunstnere, der arbejder i krydsfeltet imellem kunst, design og kunsthåndværk. 
Udsti l l ingen vi l f inde sted i Off icinet, Danske Kunsthåndværkere og Designeres udsti l l ingsrum, 
i København fra den 26.08 – 11.09, og er kurateret af Maria Wettergren.  

Hvad har Lotte Westphael’s sprøde porcelænskrukker og f ine æteriske l inier at gøre med 
Carl-Emil Jacobsen’s tunge, mættede skulpturer af knuste sten og Tora Urup’s gennemsigtige 
trompe l ’œil glasskåle?  En kompromisløs undersøgelse af et specif ikt materiale og en 
teknik ud fra en personlig poetik, som både udspringer fra materialet og teknikken, og 
transcenderer disse.  En sanselig undersøgelse af elementære kunstneriske principper 
såsom l inje, rum og tekstur, forener disse tre kunstneres udtryk, og udsti l l ingen vi l både 
fremhæve deres særegenhed og bibringe uventede dialoger imellem dem. Værkernes 
størrelse og identitet som skulpturel le værker med en poetisk reference t i l  funktionel le 
objekter er samtidig med ti l  at danne en rød tråd i udsti l l ingen.     

Tora Urup har siden 2001 vist en særl ig 
interesse i at udforske de visuel le effekter 
i en række cirkulære glasskulpturer i 
klare farver af tyndt uigennemsigtigt 
og tykt gennemsigtigt glas. Disse 
værker afspejler Urup’s undersøgelse af 
farvens og materialets specif ikke rol le 
i vores opfattelse af rum, samt hendes 
transformation af arketyper, såsom 
glasskålen, t i l  drømmeagtige genstande. 
Ved at kombinere subti le farver og 
få dem ti l  at spi l le med hinanden, 
muliggør Urup nye rumlige opfattelser, 
der ændrer vores konventionel le 
forståelse af den tradit ionel le glasskål. 
De indre volumener af disse trompe l ’œil 
skulpturer ser ud t i l  at f lyde uafhængigt 
af deres udvendige skal, og ved den 
omhyggelige sammenlægning og 
behandling af de polerede over f lader, 
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skaber Urup en i l lusion af et t i lsyneladende uendeligt, f lydende rum i en fysisk afgrænset 
volumen.  

Disse svævende optiske i l lusioner af glas står i nærmest diametral modsætning t i l  den 
store tyngde og matte tekstur i Carl Emil Jacobsen’s sten skulpturer. Denne kunstner 
arbejder med fundne materialer som marksten, kalksten, marmor og mursten fra nedrevne 
bygninger, som han omdanner t i l  f ine pulverpigmenter i intense farver. Som en hyldest t i l 
farverigdommen i det nordiske landskab bringer han nyt l iv i disse pulveriserede sten ved 
at omdanne dem ti l  pigment i værkerne Powder Variat ions. Disse skulpturer lægger særl ig 
vægt på farve, lys, skygge og formens evne t i l  at skærpe oplevelsen af en bestemt farve 
og struktur. Inspireret af den afdøde bi l ledhugger Wil ly Ørskovs teori om, at “skulpturens 
indhold er skulptur”, eksisterer Jacobsen’s non-figurative skulpturer på deres egne vi lkår 
som abstrakte, fysiske former, der fremmer oplevelsesmæssig perception over intel lektuel 
indblanding i det elastiske grænseland mellem natur og kultur.  

Lotte Westphael’s sar te, grafiske porcelænskrukker danner igen et interessant modspil 
både t i l  Tora Urup’s f lydende univers og Carl Emil Jacobsen’s kompakte former. Westphael 
arbejder med l injer og farveflader i geometriske mønstre, der er formet t i l  cyl indere i 
porcelæn. Hun har igennem en årrække udviklet og for f inet sin egen personlige teknik 
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Pink Powder Variation #3, 2019. Carl Emil Jacobsen. © Jeppe Gudmundsen. Courtesy of Galerie Maria Wettergren

hvor hun konstruerer f ine str imler af farvet porcelæn i lodrette og horisontale l injer. Disse 
cyl indere har l igesom Urup’s og Jacobsen’s værker en stærk takti l  karakter, der samtidig 
sti l ler spørgsmålstegn ved værkets materiale og teknik. Westphael arbejder l igesom Urup 
og Jacobsen med farven, men mere som felter på en krum flade: Cyl inderen er hendes 
tredimensionelle lærred, og hendes interessefelt er propor t ional itet og rytme i l injer, ofte 
med inspirat ion fra Anni Albers’ teksti ler, samt Agnes Mar tin’s Grids. 

Blushing Polyrhythm, 2020; Polyrhythm Gradient – Bluegrey, 2020;  Blue Grid Gradient, 2021; Bluestriped Gradient Syncope, 
2021. Lotte Westphael. © Sylvain Deleu. Courtesy of Galerie Maria Wettergren
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Den danske keramiker Lotte Westphael’s porcelænsskulpturer er baseret på en personlig 
fordybelse i en teknik, udfoldet i et grafisk univers. Westphael har igennem en årrække udviklet 
sin egen personlige teknik med str imler af farvet porcelæn, som hun konstrueret i lodrette og 
vandrette l injer. Hun arbejder todimensionalt i porcelæn, hvor hun bygger mønstre af tynde 
porcelænsplader, der er f int samlet i cyl indriske krukker. Hendes kar er gennemsigtige og 
skrøbelige og på samme tid med et stærkt, geometrisk udtryk.

I 2020 stiftede Lotte Westphael bekendtskab med maleren Agnes Mar tin, hvis arbejde og tanker 
har været t i l  stor inspirat ion for hendes udvikl ing af Gradient værkerne, lavet t i l  udsti l l ingen 
i Off icinet. Bag disse tynde porcelæns cyl indre lægger en kompliceret og t idstung teknik, 
hvor mønstrene bygges op ved at skære 3 mm tynde, farvede porcelænsplader i felter, som 
samles igen. Det nye i Westphael’s arbejde er de graduerede farveforløb. Teknisk afvejer og 
blander hun mange nuancer af samme farve, som sættes sammen i en gl idende overgang fra 
lyst t i l  mørkt. Hver l i l lebitte farveændring er resultat af et skift, opstået i samlingen med en 
ny nuance. Westphael arbejder ud fra systemer og principper, og udsti l l ingens værker er en 
seriel undersøgelse med mønstre af farvegradueringer i porcelæn kombineret med forskel l ige 
gitre/tern.

Lotte Westphael er uddannet på Kunsthåndværkserskolen i Kolding 1988-1993. Desuden 
længere studieopshold på japanske keramikværksteder. Westphael debuterede på 
Charlottenborgs Forårsudsti l l ing i 2016, og modtog samme år Kunsthåndværkerprisen af 
1879´s Hetsch Medalje. Siden har hun udsti l let rundt omkring i Europa og USA, herunder 
American Museum of Ceramic Art, USA, Det Danske Kulturinsitut i Skt. Petersborg, 
Rusland, Kagoshima Museum, Japan, Hjorths Museum, Danmark, Albrechtsburg 
Meissen, Tysland, Magnelli Vallauris Museum, Frankrig og Sofienholm, Danmark, 
Galerie Maria Wettergren, Paris, Design Miami-Basel, Schweitz, PAD London, 
England. Efteråret 2021: Korean International Ceramic Biennale, Sydkorea og 
European Prize of Applied Arts, Belgien.

Født i 1965, Danmark

LOTTE WESTPHAEL

“ Kunstnerisk er jeg l ige nu optaget af at lave graduerede 
farveforløb i porcelæn kombineret med gitre af helt f ine 

vibrerende l injer. Jeg arbejder med repetit ive smalle streger, 
der som små taktslag løber omkring cyl inderens krumning, og 

hvor farverne opløses i et vægtløst intet. ” 

Lotte Westphael



LOTTE WESTPHAEL

Yellow Texti le Gradient, 2020
Porcelain 

Ø27 x 23 cm

Photo : Sylvain Deleu

LOTTE WESTPHAEL

Yellow Grid Gradient, 2020 
Porcelain

Ø22,5 x 20 cm

Photo : Sylvain Deleu



LOTTE WESTPHAEL

Polyrhythm Gradient – Bluegrey, 2020
Porcelain 

Ø27 x 21 cm

Photo : Sylvain Deleu

LOTTE WESTPHAEL

Blue Grid Gradient, 2021
Porcelain

Ø22,5 x 18 cm

Photo : Sylvain Deleu



LOTTE WESTPHAEL

Blushing Polyrhythm, 2020
Porcelain

Ø18 x 15 cm

Photo : Sylvain Deleu

LOTTE WESTPHAEL

Polyrhythm Gradient – Bluegrey, 2020
Porcelain

Ø27 x 21 cm

Photo : Sylvain Deleu

LOTTE WESTPHAEL

Blue Grid Gradient, 2021
Porcelain

Ø22,5 x 18 cm

Photo : Sylvain Deleu

LOTTE WESTPHAEL

Bluestr iped Gradient Syncope, 2021
Porcelain

Ø13 x 13 cm

Photo : Sylvain Deleu



TORA URUP

Den danske glaskunstner Tora Urup har siden 2001 vist særl ig interesse i udforskningen af 
visuel le effekter i en række cirkulære glasskulpturer i vibrerende farver af tyndt uigennemsig-
t igt og tykt gennemsigtigt glas.

Disse værker afspejler Urups undersøgelse af den specif ikke rol le, som farve og materiale 
spi l ler i vores opfattelse af volumen og rum, og afslører kunstnerens interesse i at transformere 
arketyper såsom glasskålen t i l  drømmeagtige genstande. Ved at kombinere subti le farver og få 
dem ti l  at samspil le med hinanden via forskel l ige glastykkelser muliggør Tora Urup nye rumlige 
opfattelser, der vender vores tradit ionel le forståelse af den tradit ionel le glasskål.

De indre volumener af disse trompe l ’œil skulpturer ser ud t i l  at f lyde uafhængigt af deres ydre 
skal, og ved den omhyggelige sidesti l l ing af afskårne og polerede over f lader skaber Urup en 
i l lusion af et t i lsyneladende uendeligt og f lydende rum inde i en fysisk afgrænset form.

Tora Urup star tede sin karr iere med keramisk kunst i Tokoname, Japan i 1982-83, hvorefter hun 
studerede glas og keramik på Skolen for Brugskunst i København fra 1984 - 1989. I 1994 tog 
hun MA Degree fra Royal College of Ar t i London og vendte derefter t i lbage t i l  Danmark for at 
samarbejde med Holmegård glasværk og Den Kgl. Porcelænsfabrik (Royal Scandinavia A/S), 
1996–2001. Siden 2001 har Tora Urup haft sit eget designstudie og produceret sine værker 
i samarbejde med højt kval i f icerede håndværkere i Europa og Japan. Tora Urups kunstværker 
kan f indes i vigt ige museumssamlinger såsom Museum of Decorative Arts, Prag; MU-
DAC; Musée de Design et d’Arts Appliqués Contemporains, Lausanne; The François 
Pinault Collection, Paris; European Museum of Modern Glass, Coburg, Tyskland; 
The Museum of Art and Design, Helsinki; The Craft and Design Museum Reykjavik; 
Ny Carlsbergfondet, København; Statens Kunstfond, København; Designmuseum 
Danmark, København; Glasmuseet Ebeltoft; Næstved Museum; Hempels Glasmu-
seum, DK.

Født i 1960, Danmark



TORA URUP

Mat cyl inder with f loating bowl. Elephantgrey, 2016
Mouthblown. Handcut and matbrushed glass

Ø17 x 12 cm

Photo: Tora Urup

TORA URUP

Persimmon. Opaque-clear-transparent, 2013
Uncolored glass with colored under and overlays. Blown, cut, pol ished

Ø26 x 11 cm

Photo: Tora Urup



TORA URUP

Bowl. Opaque Blue. Three layers, 2017
Uncolored glass with colored under and overlays. Blown, cut, pol ished

Ø31 x 13 cm

Photo: Stuar t McIntyre

TORA URUP

Mat cyl inder with f loating bowl. Coral, 2019
Mouthblown. Handcut and matbrushed glass 

Ø17 x 11,5 cm

Photo: Tora Urup



TORA URUP

Floating Urushi. Black. 2018
Urushi lacquer, sol id glass

Ø26,5 x 7,5 cm

Photo: Tora Urup



CARL EMIL JACOBSEN

Siden den danske bi l ledhugger Carl Emil Jacobsen afgik fra Kolding Design Skole i 2012, 
har hans praksis svinget mel lem kunst og design, udforskende eksistential isme, r i tual ist isk 
raff inement og sol idt håndværk. Carl Emil Jacobsen arbejder med fundne materialer såsom 
marksten, kalksten, marmor og mursten fra nedrevne bygninger, som han omdanner t i l  f ine 
pulverpigmenter i  v ibrerende farver. Som en hymne t i l  r igdommen af natur l ige farver i  det nor-
diske landskab puster Jacobsen nyt l iv i  de pulveriserede sten ved at omdanne dem t i l  takt i le 
pigmenter og sprøde skal ler i Powder Variation værkerne. Disse skulpturer lægger særl ig 
vægt på tekstur, farve, lys og skygge, samt formens evne t i l  at forstærke oplevelsen af   en 
specif ik farve og stofvirkning.

Inspireret af den afdøde danske bi l ledhugger Wil ly Ørskovs teori om, at “skulpturens indhold 
er skulptur ”, eksisterer Jacobsen’s non-f igurat ive skulpturer på egne vi lkår som abstrakte, 
fysiske former, der fremmer en intuit iv forbindelse uden intel lektuel indblanding i grænse-
landet mel lem natur og kultur. Jacobsens værker f indes i pr ivate og offent l ige samlinger, 
herunder Designmuseum Danmark, og er blevet udsti l let på Clay Museum of Ceramic 
Art, Danmark; Kunsthal Charlottenborg, København; Mindcraft; Milan, Patrick Par-
rish Gallery, New York; Chamber Gallery, New York; Piscine, Århus; Galerie Maria 
Wettergren, Paris; Design Miami / Basel; PAD London / Paris, og Benda Friedman 
Gallery, New York.

Født i 1987, Danmark



CARL EMIL JACOBSEN

Half Piece #4, 2018
Fiber concrete, pigments from vulcanic ash

74 x 40 x 88 cm

Photo: Jeppe Gudmundsen

CARL EMIL JACOBSEN

Ochre Powder Variat ion #3, 2018
Fiber concrete, pigments from crushed stones

65 x 54 x 23 cm

Photo: Jeppe Gudmundsen



CARL EMIL JACOBSEN

Red Powder Variat ion #10, 2018
Fiber concrete, pigments from crushed bricks

59 x 55 x 70 cm

Photo: Jeppe Gudmundsen

CARL EMIL JACOBSEN

Pink Powder Variat ion #6, 2018
Fiber concrete, pigments from crushed stones

65 x 54 x 23 cm

Photo: Jeppe Gudmundsen



CARL EMIL JACOBSEN

Pink Powder Variat ion #3, 2019
Fiber concrete, pigments from crushed stones

80 x 50 x 50 cm

Photo: Jeppe Gudmundsen




