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FORORD 

Udstillingen "Keramikkens Underskov" er 
opståel som en reaklion på en række 
større keramikudstillinger i 1991, alle om
fattende kendte og erfarne folk, nuleven
de som forgangne. 

Gennem samtaler med ligesindede, 
voksede ideen frem, om al få fremvist, 
hvad der foregår blandt yngre og nye folk 
inden for ke ramikken. Vi satte følgende 
krilerier for udslillingens indhold: Kera
mikken skal have en tidsaktuel dimen
sion, skal være lavel af yngre, "nye" kera
mikere i eget værksted, fra hele landet, 
samt med forskellig baggrund. Udstillin
gen skal redigeres af ligesindede, un
dertegnede, som ikke selv udstiller. 

Vi har besu·æbt os på al lave en re
præsenta tiv udslilling, og del skal under
streges at der findes fle1·e kompetente ke
ramike re end udstill ingen, af hensyn til 
ove1·skuelighed, kan rumme. 

Først og sidst håber vi at den ildhu og 
enlusiasme, vi har mødt på værkstederne 
rundl i landet, kommer til udLryk i udstil
lingen . 

.Kera1ni/1er Turi Heisselberg Pedersen 

.Keramiilerjan Helinark 
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BRUGSKU NS T - KUNSTBRUG 
- eller om kunstens forhold til Junktion 

Begrebet brugskunst er såvel som begre
be t kunsthåndværk paradokser, idet disse 
udtrykke r for så vidt uforlignelige posiLio
ner over fo r kunsten. Tilsyneladende ka n 
brugskunst måske opfa ttes positivt som 
det specielle fad til søndagsstegen, der 
også er kunst. Men kunste ns karak ter, at 
være egen tlig unyttig, be[inde r sig i e t 
modsætningsforhold til det funktionelle 
elemem, der ligger i forventninge n Lil be
grebet brugskunst 

Fadet kan formodentlig kun være kun
st, hvis det er e n forn1, der tilfæ ldigt kan 
optræde i rollen som fad, me n som ikke 
er fad. Det er først og fremmest inciteren
de og dirrende form. 

Spørgsmåle t er derfor om 
brugsku nstens/ k u nsth;mdvæ rkets di lem
ma, at leve o p til begge ende r af sit navn, 
ikke er e n \~lclledende og afspore t ret
ning for diskussionen. Parallelt med a1-ki
te kLUren , underlægger de n keramiske 
brugskunst sig den besværlighed og beg
rænsning, a t være bæ rer af en funktion , 
der for så \~dl opu-æder som en tvang og 
binding for den skabende proces. 

Fade, vase1-, krus, kopper, amfore1·, skå
le, kander m.m. er funklion er, der associ
ere r formtyper, som så a t sige b1inger 
kunsten på sprog. Det er eksempelvis 
nemmere at snakke o m "en vase" end om 
"et rør med fod og krave" eller om "et 
fad" e nd om "en plade med krumme na
der". Udtrykkene "en va e" og "'et fad " er 
både f01· præcise og for upræcise. Præcise 

fordi de tilsyneladende udu·ykker en typ e 
kendt for sin funktio n, og upnccise fordi 
der siges meget lidt o m former. Men ti l
syneladende har denne keramiske kun
stpraksis behov for disse funktionell e 
"lån ". Denne påtvungne fattigdom at 
skulle bere tlige sin formmæssige eksistens 
gen nem at låne en funktion, er tilsynela
dende et udtryk for en del af den kerami
ske "brugskunsts"' dilemma. 

I en historisk betragtning va r såvel 
frembringelsen af fade, skulp turer, m.v. 
e t håndværk, der skildrede f.eks. forhol
det mellem grækerne og deres guder. 

Dekorationen og formen tjen te i sam
funde t og spillede e n aktiv rolle. 

Det synes som om, al det e r menneskets 
forho ld t il en billedveirlen, der er ændret 
radikalt, så radikalt, at ,~ sætter spørgs
må lstegn ved dekoration og form, 11\~S 

det ikke er funkLionsmæssige og hensigt
smæssige størrelser. f or at komme 
formen i møde har funkLionen fået kob
le t et designbegreb på sig - et smukt 
funkLionelL ergono misk korrekt design er 
således en nutidig femstjernel karakle1· 
og betegnelse om f.eks. de smukke, ele
gallle, me n form mæssig t set ligegyldige 
B&O-produkter. 

Det betyder ikke, a t designet ikke er in
teressan t som design og kan diskute res 
hen1dfra, men ikke som form. Designet 
Lenderer mod at bekæmpe e n billeddan
nelse - vel det modsatte af kun tens og 
forn1cns interesse. Hvor designet søger 



en produktudformning ud fra materiale, 
funktion og produktionsbetingelser, 
måske e n form for lineær tænkning og 
udadvendthecl, da søger formen snarere 
en undersøgelse af folden , overfladen, 
materiale ts egne egenskaber, d )'rkelse af 
forskelligheder for en in tern spæ nding -
en form for indadvendthed. 

Designets m ålrettede ka rakter e r ten
dentielt i modsætning til formens fabule
rende billeddannelse. Nordisk formgiv
ning og d esign har en lang u·adition og er 
berømt for e t udLr)'k, der e r præget af ele
gance, nøgtern hed, gennemførthed , en
kelthed, kvalitet, samt formmæssig askese. 

Formodentl ige,· denne asketiske hold
ning begrundet i vores protestantiske kul
lllr, en billedstormskultur, hvor det gud
dommelige er strengt og kun tilbedes i 
renhed og ensom meditation. 

løvrigL i direkte modsætning til den bil
ledd yrkende katolicisme som har båret 
del barokke formvokabularium frem. 

Og i det spændingsfelr mellem billed
storm og billedd)'rkelse befmder kunsten 
sig form odenLlig- i forholdet mellem det 
syn Lige og det ikke-s)'nlige, i den udveks
ling der foregår m ellem beo-agter og de t 
betragtede. 

år denne relation foregår, hvor del 
betragtede så at sige svarer igen , da er d e t 
genstanden selv (former, konturer, 1idser, 
farver, l)'S), der indtræder i dia logen 
ude n hens)'n til en tilfæld ig tilkommen 
funktion. 

Sådan må en de l af d e udstillede kera
miske værker frigøre sig fra denne me-
11i11gsløse betegnelse brugskunst e lle r lige 
så forscyrrende betegnelse kunsthånd
værk og bekende sig til d en kunst, der 
har staLUen (skulpturen) som det cenu-ale 
tema, selv o m d en er forskellig herfra. Og 
en anden d el må frigøre sig fra kunsttvan
gen og bekende sig til designe t. 

Imidler tid vil d e t være urimeligt ikke at 
fasci1olde udgangspunkte t for den kera
miske formgivn ing - al være en produk
tio n af "h verdagskunst" - fonngivning og 
dekorering af redskaber til hverdagslivet. 
De tte særkende at arbejde med form, der 
udspringer af u-ivialsituationer e r vel i 
virkeligheden den keramiske formgiv
nings St)'rke, eller sagt på en anden måde, 
det at arbejde ud fra trivialformen er de n
ne specie lle kunstarts betingelse. 

Det be tyde1· ikke, at formen i bredeste 
forstand ikke kan rumme en funktion, e l
le r for så vidt, at den ikke kan optræde i 
designets forklædning- at kunsten ikke 
kan have e t design. Det betyder formo
dentlig, al designede funktioner ikke e r 
kunst, men snarere "brugsværdig" og 
håndværk. Og de t er vel en befrie lse - at 
etablere den nødvendige forskel mellem 
d el, der ligger i og under denne fællesbe
tegnelse. 

Det kan derfor nu se ud til, at det ikke i 
sig selv e r paradokset "brugskunst"; der e r 
interessant, men snarere a t se de fo rske l
le , der er i og m ellem d e t, der er ti ls)'nela-

elende ens - den keramiske formpro
duktio n. 

Det inte ressante S)1nes d erfor nu at 
være d en forskellighed, der udtrykkes 
mellem en plastisk keramisk formgivning, 
hvor produkte t ikke uclu-ykker e lle r er 
udtryk for en overlagt hensig t, henho lds
vis e n keramisk designproces, hvo r funk
tione n er en integreret del af det kerami
ske produkt. 

Med den disti nktion.jeg her har lavet, 
er der ikke taget stilling Lil kunsten og 
kunste ns karakter, udover e tableringen af 
en dialog melle m betragter og betragtet 
genstand. 

Om den beLragtede genstand er unika, 
seriefremstille t e lle r industrielt fremsti llet 
og de r for optræde r i en mangfoldighed, 
har intet med denne distinktion at gøre. 
I ndtil nu har det blo t drejet sig 0 111 at fri
gøre formen på den ene side og designet 
på den anden . 

Det der derimod formodentlig har med 
distinktionen mellem kunsten og desig
ne t at gøre, e r den rolle materialet spille r 
i processen, hvor værket/ produktet ska
bes. 

Le ret eller det plastiske materiale e r ke
ramikerens styrke og mulighed. 

Dette materiale har den iboende kvali
te t, at de t selv danner form og dets egne 
formmæssige egenskabe r kan d)1rkes, ud
vikles Lil et formmæssigt udsagn. De tte 
udsagn - det færdige værk, kan udgøre 
en protot)'pe for en afstøbning og efter 
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brænding, dekorering og glasering kan 
man ikke skelne original og kopi. Det 
fjerner ikke kunsten fra værket, men 
mangfoldiggør væ1·ket - gør det så at sige 
tilgængeligt og uforgængel igt. 

For d esignet vil gælde, at materialet 
pålægges en form , f.eks. kop eller tekan
de. Dermed blive r materialets formm æsi
ge egenskaber en anden prioritet, dn tje
ner til opfyldelsen af første prioriteten, 
funktionen. Og dette gælder selv om ma
terialet vælges ud fra, hvilke mate1;aJer 
der egner sig bedst til at formgive e n te
kande i og med. 

Disse tanke r har ikke til he nsigt "at 
hæve noget op" til kunst og "reducere n o
get" til funktionelt design , men snarere at 
bidrage til e n afklaring. Der e r ingen 
grund til at gøre smukt og godt design til 
kunst. Det vi I fjerne d esignets selvstæ ndi
ge begrundelse. Og de1- er ingen grnnd 
til a l gøre kunst til håndværk, fo r kunsten 
har sin egen begrundelse og kan kun 
støtte sig til håndværket i udviklingen a.f 
den ku nstneriske egenart. 

H vorfor skal po ttemageren, en herlig 
håndværker, være kunstner. Er det fordi 
begrebet kalder på en nostalgi, og a t 

håndværk i den sammenhæng ha r svært 
ved at overleve, det vil sige at begrunde 
sin eksistens? 

Det er min formodning a t dette para
doksale begreb brugskunst/ kunsthånd
værk er opstået i kampen mellem e t kun
stnerisk hierarki, hvor det drejer sig om 
anerke nde lse på den ene side, og en ud
dannelsesmæssig institutionalisering af en 
håndværksmæssig u-adit ion og formgiv
ning på den anden side . 

Således tvinges to [01-skellige keramiske 
praksis'e r i kraft af e t mater ialemæssigt 
fællesskab , de r i ,~rkeligheden må betrag
tes som e n tilfældig hed, i11c.l i el fæ lles be
greb, der ud trykker det paradoks at sku I le 
være kunst og funktion , at være unyttig 
og n)rttig på en og samme gang. Så læ nge 
disse positioner gennem diskussion kan 
udvikle hinanden e r situa ti o nen frugtbar, 
men hvis de når ti l at ville bekæmpe hin
and en , da begræ nser de hinanden og så 
er situationen uholdbar for begge positio
ne1-s udvikling. 

Måske kan udstillingen i sig se lv være 
en diskussion om forholdet mellem d e
sig n og kunst. 



TURI HEISSELBERG PEDERSEN 

SLIP KERAMIKKEN FRI 

I dette århundrede hai- vi haft to store pe
rioder på keramikkens område, som fyl
der meget i "landskabet", både hvad an
går opfattelse af, hvad der er god kera
mik, men også rent fysisk rundt om på 
landets museer. 
Først perioden i starten af århundredet, 
der via m alerkunst og skulptur åbnede 
fo1· nye fortolkninger af det keramiske ud
tryk.Jeg tænker på kunstnere som Bin
desbøll, Hammershøi , Willumsen, Han
sen Jakobsen og Axel Salto. Derefter peri
oden, der kulminerede i 50-60'erne med 
"Scandinavian Design"-begrebet, som i 
dag næsten er definitionen på kunsthånd
værk. H er kan man nævne keramikerne 
Christian Poulsen og Geru·ud Vasegaard, 
som nogle af de fornemste repræsentan
ter, men også mange helt frem ti l i dag. 
Denne "traditionelle" keramik og de 
normer den sætter, står stadig mere eller 
mindre uantastet af den etablerede gene
ration af keramikere. Man har fra anmel
dere og udstillingssteders side (samt kera
mikere selv?) ikke gjort mange forsøg på 
at opstille nye synsvinkler på keramikken. 
Og det på u·ods af, at der er mange 
strømninger, der burde anspo re til deue. 
Situationen indenfor kunst og kultur bli
ver i dag af mange filosoffer betegnet 
"den posunoderne tilstand", der bla. e r et 
produkt af60'ernes kul~uroprør. 60'ernes 
store orgie, hvor alt blev frigjort, og de 
herskende politiske, kønsmæssige og rel.i
g iøse normer brudt op, satte også skred i 

d en opfattelse at historien var en lang 
lineær udvikling, hvor fremskridt afløste 
fremskridt. Indenfor kunstens verden 
havde denne bevægelse fremad bla. været 
styre t af "avan t garde"-bevægelsen (avant 
garde = de der går forrest); der som regel 
var få kunstneres fortolkninger af.tiden, 
som blev gjort til norm for den kommen
de tidsånd. 
Kulturoprørets opgør med alt og alle ef
te rlader os i dag med de store politiske og 
historiske fortællingers sammen brud, 
uden klare definitioner på sandt og falskt. 
De store fortælli nger, den altomfattende 
tidsånd, er afløst af de mange små fortæl
linger. 
Vi står i 90'erne nærmest uden almentg)•l
dige værdino rmer for kunsten. Mæng
den af muligheder kan i dag ikke ind
skrænkes til et enkelt valg e ller synspunkt, 
men i stedet findes mange stilarte r og 
kulturer sideløbende. 
Dette kan ses som total fon,iring og tab af 
mening, og g iver sig vel også udslag i en · 
stadig større stilmæssig opsplitning inden
for faget keramik/ kunsthåndværk. Men 
man kunne jo også vælge at se det som en 
frugtbar frisætning, opblomstring; der gi
ver anledning ti l at se på keramikken 
med nye øjne, udfra andre kriterier end 
hidtil. 
Nogen vil måske synes, at så bred en defi
nition af kunstens område vil kunne ret
færdiggøre enhver genstand som kunst. 
Dette mener jeg nu ikke behøver at være 
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tilfæ ldet. For selvom alle keramiske ud
tryksforme r står til rådighed, e r æstetisk 
udtryksform og kunsmerisk kvalitet LO 

forske ll ige størrelse1·; og hvorvidt en gen
stand er af kunsmerisk kvalitet, har de r
for imet at gøre med hvilket sæt af æste
tiske spilleregle r man har valgt at under
lægge sig. 

Udstill inge n "Keramikkens Underskov" 
skal ses som et forsøg på at syn ligøre den 
mangfold ighed af keramiske ud
u·yksformer, d e1· eksisterer idag. Og j eg 
håber, den mr1ske kan åbne for en brede
re opfattelse af keramikken, både som 
materiale og som fag. 

r--



J AN HELMARK 

OMKRING ET HJØRNE . .. 

På l~ørne L af en tid med "krise" for kunsL 
i a l almincllig hecl , og ikke mindst fo r kun
sthåndværk, e r "keramikkens Underskov" 
e t vue over, hvad der bliver lavet i d ag, 
b landt yngre keramike re. 

"Krise" her fo rståeL stiledes, at d e t for 
de flesLe udøvere ikke e r muligL at b)1tte 
sig til e t normalt liv, for værd ien af den 
fremsLillecle kunsL/ kunsthånclværk, elvs. 
al leve af d el. 

Vi lever i e n Lid , hvor mange grund
læggende livsværd ier bliver Lage t op Lil 
ove,-vejelse, og Lidligere Liders umiddelba
re handling efte rløses af eftertæ nksom
hed . ikke mindst angående ting, genstan
de. Vores forbrug af Ling og g rund
læggende ho ldning til Ling slå r fo ran en 
g rundig revurdering. Først og fremmest 
af miljø mæssige årsager. Fo rbruge L af 
hurtigL o msæLtelige varer, med ko rt leve
tid , medfører store affaldsproble mer, 
Læring på råstofreserverne, samt en uko n
Lrollerbar påvirkning ,tf jordens energi
husholdning. Men også fordi vores for
ho ld til Ling har fået en afsmi tLe nde e ffe kl 
på forho lde t til me nneske,·. Vi vurderer 
hinanden på succes, lig med indtjen ing; 
måd en at tage sig af samfuncleLs syge og 
svage regnes i produktio n og dækningsbi
drag; ligesom ,~ i kædighed og venskab 
fo rbruger hinande n, og smides væk når vi 
e r bn 1g te. 

KunsL udspringer o prindeligL af over
skud: Når d el nødvendige arbejde for li
vets oprethold else var gjort, kunne man 

lege, lave kunst. Siden blev samfunde t 
mere sammensat og kunsLen blev ål, 
blandt d e d ele af samfundet, man havde 
råd ti I a l lade lege for sig. Da d et e r le
gens naLUr a t a fprøve a lle mulige tanker 
og intuitive handlinger, fø r de udføres i 
de l "virkelige liv", har den også en o pdra
gende virkn ing på udøverne, samt det 
samfund de virker i. Der for e r de t vigLigt 
a t Lage vare på legen i livet, også re
præsen te reL ved kunsmerne. 

KunsLhåndværk også ind regnet, i d en 
forstand al det drejer sig o m mere e lle r 
mindre grad af ove rskudshandling; Ling 
laves aldrig kun m ed fun klia n for øj e, 
men i høj grad som en mulighed for at 
d ekorere, fabulere, ud tr ykke noget. 

De t e r derfo r væsentlig t at være op
mærksom på, a t tingsliggørelsen også bre
d er sig ind i kunst- og kunsLhåndvær kerk
redse, i form af stigende ø nske r o m 
markedsføring af kunsten og selvpromo
vering. 

Deue flytter o pmærksomheden fra le
gen til o msæu1ingen og indpakningen. 
Det vil sige , a t g runcllageL for samek
sisLensen me llem samfund og kunsm er 
skrider. - 'Jeg har lige solg t en poue til 
500.000.kr., - goclL klare t! - 1æ h, den røg 
lige i bankbo ksen I" Dog er vi kunsm e re 
paradoksalt nok afhæ ngige af et vist salg, 
idet d el udgør en betydningsfuld form 
for kommunikatio n med del o mgivende 
samfund , lige nødvend ig for begge 
parter. - Og de færreste udøvere e r vel in-
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teresserede i aL e nde på deres eget muse
um af el heil livs usolg te ting . Ingen leg 
uden legekamme rater! 

Når man beskæftiget- sig med proble
matikken omkring ting i vores omverden, 
kan det væ1-e in te1-essant at se på varian
ten "inge n ting"! Måske ville det være 
frugtbart for vores virke i samfundet,om 
det kun ne foregå uafl1ængigt af handel 
med ting. Det kunne jo ta,:nkes, at vi i dis
se overflodstider i virke ligheden havde 
behov for kunstnere ti l at fjerne ting i vo
res omgivelser. Ligesom et godt billede, 
en god potte, kan siges at være "fæ rdig" 
og hel når del ikke er muligt at ti!Iøje el
ler sle tte flere dele lementer i værke t, 
uden at tabe meningen ; kan man tænke 
sig at en del af vores offentlige rum, in
den- som udendørs, kunne have behov 
for at få Fjerne t e t par ting, snarere end at 

få tilføjet fl ere. Men dette virkefelt vi lle 
naturligvis kræve et helt andet forhold 
mellem kunstne re/ kunsthåndværkere og 
samfund, baseret på andet end handel 
med ting! 

Måske skal vores svigtende kon takt til 
det omgivende samfund genoprettes på 
andre præ misser, saml vores rolle i øvrigt 
tages op Lil nyvurde1;ng. 

Man skal ikke forvente at finde svar på 
d isse spørgsmål, endsige en fælles ho ld
ning til dem, i udstillingen "Keramikke ns 
Underskov", men som arrangør finder jeg 
det vigtigt a t de bliver rejst, i forbindelse 
med denne "status" over aktuel yngre ke
ramik. Alene i valget, at ville beskæftige 
sig personlig t med udformningen af vores 
omgivelser, samt tingene i dem, ligger der 
dog et ønske om a t tage del i debatten! 



N I E LS J ØRG EN H ANSEN 

"Budda 2" 
mlw 111. bladguld 
li: 45 cm 
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LONE TEGLSKOV 

R alwbrænd t !tr u /die 
rpd[r,r 

/,; 30 CII/ 
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AN ITTA LUNDGAARO 

"Sneglevase., 

porcelæn 
h: 41 nn 
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LONE SKOV MADSEN 

Fad 
slenløj 
Ø=50 C/1! 

15 



EDD IE MEE 

"Sljrmer & jJOPler" 

s/1'11/Øj 

It: 40 cm 
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ESTH ER ELI S AB ETH PED ER SEN 

S111 (1 lllgknrltiler 
J101Telæ11 og /1/exiglas 
/1: 10 t/71 
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STE EN IPSEN 

Kru.klw 
slmLØj 
/,; 26 Cl/I. 
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HANNE " MATTH I 
Kalabas" ES E N 

Mlbrcendl l 
1 

. _ · .erlØj 
!. 4J Cl/! 
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TRI N E LÆ GD S MA N D 

Oliela111/1P 
h: 22 Cl/I 
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RA GN HILD DALSGÅ RD PEDERS EN 

"Til besty1-els1'smøde" 
/101relrm 
h: 20 [Jll 
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MORTEN LØBNER ESPERSEN 

Sien/Øj 
h: 5 cm 
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!~ANNE BYRI E L J E NSEN 

Ba111bus" 
florcelæn 
h: 45 c111 
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SI GN E H Ø JM A RK 

SIPlll(!j 

h: 63 Cl/I 
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LOTTA HEDI N 

Hjelm 
ralu.1 

It: 25 Cl// 
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ANN E TOPHØJ 

P rolo!Jper: Kop og 1111delfro/1 
til Jre111slilting i porCl'læ11 
lw/J: h: 6,5 cm 11 = 8 rm 
1111derflo/1: f) = 16 c 111 

26 



BA RBRO Å BER G 

"SouvfJnir 1" 

/1i beler/ /1erlit e 
h: 40 cm b: 60 cm 
dybc/1,: 30 Cl// 

27 



LARS AXELS EN 

Stentøj 
h: 90011. 

28 



MOGENS DAV IDSEN 

''10rso" 

raku 
It: JJ ( III 

29 



LO N E BORGEN 

'fi,rri11 

!Prt1Jj 
h: 45 Cl/I 

30 



GUN H I LD R U DJORD 

Fad 
/erl{)j 
(i = J] Oll 

31 



SØ REN T H YGESEN 

Porcelæn og sid/ 
I,: 1 /Il 

32 



VIBEKE JEP MUND BUCIEK 

Fad 
stent,Jj 
l: 47 Cl/I b: 26,5 Cl/I 

33 



MART I N BO DI LSEN KAL0 A HL 

S/(l[//Jlllrel hrul!he 
SIPlll(J_j 

90x 70011 

34 



GINETT E WIEN 

''Fugl i farver., 

/wkJu,/serie 

/1'1"/Øj 
]O x/4c111 

• 

I 

35 I 



HEL L E BR UN 

Vase 
/1orcelce11 
/, : 45 C/11 

36 



KAR EN SALi CATH 

"Pi/1kt' /. kruld1e" 
slenl(}j, bro11æ og guld 
h: 20 C/17 

37 



V IB EJ{E RYTTER 

K ntlrke 
lertøj 
li: 35 cm 

38 



P I A I R M I NG 

'' \fisdo11111u,11s hilde" 
Odms1' Ce11tralbibliotPI< 
skrift, slen l()j og vand 
h:2111 
Foto: Pia fr111i11g 

39 



MARK LAU BER G 

S/e11lrl} 
li: 1 m 

40 



MA R IANN E STEENHOLT BORI< 

Ligge11d1' tø11e 
slenl(!j 111. bl'gitninger 
ft: 36 Cl/I 

41 



LOTTE LARSEN LISE 

Vase 

Si1Jbl sle11 l rJ_j 

/8 Cl/l ft: 62 Cl// /J -

42 



ULR I K LUND 

"Station 1 ., 

Jorarb1,jde til snie af objehter 
fajance 
I,: 40 cm b: 35 cm 

43 



TRI N E BAC H 

·n-e flasker 
ft: 68, 53 og 53 Cl/I 



BEN TE SKJØTTGAARD 

RrJgbailke 
sle11t11j 

25 X 25 C/11. 

45 



AXELSEN LARS 

FØDT: 03.05.60 
ADR: Victoriagade 16B, suh., DK-1655 Kbh. V 
TLF. 45 3 1 3 1 08 18 
UDll,INNELSE: 1986-90 Kunsthåndværkerskolen, 
Ko lding. 
UDSTILLINGER: ] 990: Ko ldinghus, Kolding. TV 2, 
Odense. 1Vlusikh use1, Årl111 . Rundetårn, Kbh. 
1990: HvidO\o·e Kunstbibliotek. 1991: Galle ri 
Borreb)' Slot. Toldboden, Ke n eminde. 1992: 
Galleri Rasmus, Odense. Galleri Vi ncent, Kbh . 
K.O. Kbh. 

llACH TRI NE 
FØDT: 1960 
ADR: Sandagervej I, DK-8240 Risskov 
TLF. ( P1·iv.) 45 86 1 7 79 78 
TLF. (Værk.) 45 8 6 13 72 I 0 
lllOGRAFI: 1982: Pottemager, Birkerød Po uema· 
geri. 1983-88: Detjydske Kunstakademi. 
1988-9 l: Lærer på Langelands Kunsthøjskole. 
UDSTILLINGER: 1987: Rundetårn . Ålbo rg Kunst· 
pavillon. 1988: Haderslev Muse um. 1989: Sak. 
Svendborg. J 990: Riiksska M uscet, Giiteborg. 
1991: Ø Værk Stedet, Langelse. Vejen Kunst· 
n1useun1. 

CENSUREREDE UDSTILLINGEK: I 985-88: Ku n• 
stnernes Påskeudstilling, Århus. 1986-87-89-91: 
Kunstnernes Efte rårsudstilling, Kbh . 1983: 
Kunstnernes sommerudstilling, Tistrup. 
LEGATER: Gerda H ennings Mindelegat. An ne Li
se Fussings Rejselegat. 
REJSER: 1982: Ke nya. I 987: Zambia. 

llORGEN LON E 
FØDT: 1952 
ADR: Graven 16, OK-8000 Århus C 
TLF. (Priv.) 45 86 76 02 42 
TLF. (Værk. ) 45 86 l 3 80 0 l 
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IIIOGIUFI: Ophold i England otte ,i r. 1976: Ud
dannet på Croydon College of An, England. 
1977: Eget værksted i Danmark. H ar fungeret 
som gæstelærer og foredragsholder p,"i Kunst
h,indværkerskolen i Ko lding. 
UDSTILLINGEK: 1976: De but, Ceylon Tea, Lo n
don . Andre: Århus Kunstmuseum. Helligånds
huset, Kbh . Randers Kultu rhus. Århus Kunst· 
bygning. J 992: Sønde rborg Slot, "Blå b lade". 
Tistru p Kunstforen ing's 20 å rs j u b ilæu m . Gal
leri e n Garde, Århus. 
LEGATEK: Ole Haslunds Fond. 
REJSER: J 982-83 lVlcxico. 
Flere s tudierejser i Euro pa. 

BORK MARI ANNE STEENHOLDT 
FØDT: 05.06.62. 
ADK: He idesvej 3, DK-8270 Højbjerg 
TLF. 45 86 27 16 73 
UDDANNF,LSE: 1984-88: Kunsth;i ndva.:rkerskole n , 
Kolding. 
UDSTILI.INGER: 1988: Charlou.cnborgs Efterårs• 
udstilling. 1989: Tistrup So1111 11eruclstill ing. 
1990: Pa rkudstilling Ho llufgård. Galleri Fl 5, 
~loss, Norge. 1991: CONFIGURA I , Gallerie 
am Fischmarkt, Tyskland. 

llRUN II ELLE 
FØDT: 1965 
ADR: Eckersbergsgade 23,3.th . 
DK-8000 Arhus C 
TI.F. ( Priv.) 45 86 18 4 7 56 
TLF.(Værk.) 45 86 13 72 JO 
BIOGRAFI: ]985: Praktik hos keramiker Lone 
Bo rgen. 1985-86: Århus Kunstakademi. 1986-
90: Kunsthåndværkerskolen, Kolding. 1992: 
Kunsth åndværkerprisen a f 1879, bronce medal· 
je og legat Medlem af DKL. 
UDSTILLINGER: 1988: Geogralisk Have, T<olding. 

1990: Ko ldinghus. T\12, O d ense. Musikhuset, 
Århus. R11nde1,1rn, Kbh. 1991: Borreby Galleri, 
Bo rreby. 1992: Galleri Salshus, Thisted. Kunst
industri rnuseet, Kbh. XIII Bic11ale lmernatio
nale de Ceramique d'an, \/allauris, Fra11ce. 
Galle ri Nørby, Kbh. 
LEGATER: Legatbolig/ Værksted på Svanekegår
de kera111iske værksted , Bo m holm. 

BUC I EK VIBEl(E J EPMU ND 
FØDT: 15.08.62. 
ADR: Kløl'er markcn 31, DK-4330 J-lvalsø 
TLF. (Pl'iv.) 45 35 ·13 01 92 
TLF. (Værk.) .+5 31 2 1 40 49 
BIOC.RAFI: 1981: Keramisk arbe jde r p."1 den Kgl. 
Porcelænsfabrik. 1981-83: Potte magerlære, 
svende brev I 983. 1984-89: Skolen fo r Brngs
kunst, Linie n for Keramik og g las. 1989: Værk
sted , Vesterbrogade 102. 1990: Barselsorlov. 
1992: Assiste n t, Danmarks Designskole, Ke ,·a• 
misk lin ie. 
UDSTILLINGEK: 1989: Afgangsudstilling, Nikolaj 
Kirke. 
LEGATER: State ns Kunsdonds Arbejdslegat, 
1992. 

DAV IDSEN MOGENS 
FØDT: 1962 
ADK: Sønderb)~•ej 7, Daler, DK-6280 Høj er 
TLF. <15 74 78 32 64 
BIOC.RAfl: 1984-88: Kunsthåndværken;kolen, 
Kolding. Medle m af'grnppen Keramikazc. 
UDSTILLING[R: 1988: Kunsu1ernes Sommerud
stilling. 1989: "Den g rimme Ælling", Odense. 
Kunstnernes Sommerudstill ing . 1990: Kunst
n ernes Påskeudstilling. 1991: Kirke Sonnerup 
Kunsthåndværk. Galleri Umbra 2, iVlalm ø. 
S.O.F.A., Nyb11el. 1992: Musikbiblio teket, 
Odense. 



ESPERSEN MORTEN L ØB N ER 

FØDT: 1965 
ADR: Enghal'e Passage 1,4.th., OK-1739 Kbh. V 
TI.F. 45 31 31 74 8,) 
BIOCRAFI: I 986-87: Grafisk skole f\rhus. 1987-89: 
Sko len for Brugskunst, Kbh. 1989-90: Ecole Su
perieurc des Arts Appliques. Centre anisanale 
de la ceramique, Paris. 1990-92: Danmarks De
sign Sko le, Kbh. 
t:DSTILLINGER: 1992: Galleri.Junta. ODS Af
gangsudstilling, Rundcu\rn. Art Focus, Jllum, 
Kbh. Danmarks Statistiks Kunstforening . 

H ANSEN N I EL S J Ø RGEN 

FØDT: 28.04.59. 
ADR: Assensvc,j 93, DK-5771 Kirkeby 
TLF. 45 62 26 26 62 
illOGR1IFI: 1984-88: Kunsthåndværkerskolen, 
Kolding. Medlem af gruppen Keramikaze. 
tJDSrtLLINCrn: 1990: 1-lol111fgård, Parkudstilling . 
Kunstnernes Sommer udstilling. 1991: S.0.F.A. 
Galleri Umbra 2. Malmø. Andre: Fyens 
Stiftsrnuseum. Koldinghus. Galleri Arka, Li
thauen. Galleri C.C., Nyborg. Gl. Skagen 
Posthus. Filosofgangen, Odense. Kirke Sonne
rup. Galleri f\en, Århus. 

HEDIN LOTTA 

FØDT: 1963 
ADR: Haderslevgade 26, DK-1671 Kbh.\/ 
TLF. (Priv.) 45 3 123 19 01 
T LF (Værk. ) 45 31 23 19 02 
RIOCKAFI: 1982-86: Kunsthåndværkerskolen, 
Kold ing. Repræsenteret på lstitul.O Stata le cl 'a r
te "F.A.Grue" Per la ccramica, Teramo, Italien. 
tJDSl'II .LINGER: 1986: Kolclinghus. I 987: Charlo t
tenborg Forårsudstilling. Charlottenbo rg Efter
årsudstilling. Galleri Deco, Ålborg. 1988: Galle
ri Umbra , Lu nd. 1989: Concorso lnternazio ,rn-

le cle lla Ceramica d'arte, Fae nza, Italien. 
Statens Kunstfond 25 i'tr, B&W, Kbh. Galle ri En 
Garde, Århus. Galleri Umbra, Lund. 1990: Gal
le ri Umbra 2, Malmø . 199 1: Galleri en Garde, 
Århus. 1992: Søballegaard, Fuglso. Gallerie St. 
Nikolaus, Stockholm. 

HØJMARK SI GNE 

FØDT: 1964 
ADR: Sindshvilevej 18,~.tv. 
DK-2000 Frederiksberg 
TLF. 45 311040 21 
lllOGRJIFI: 1983-84: V;crkstcdspraktik I år, Ball)'
vaughan, Irland. 1985-90: Skolen for Brugs
kunst. Linien for keramik og glas. 1989: ··semi
nario de Sargade los". Galicien, Spanie n. 1990: 
Værksted ·•c1ay Today''; Keramikseminar på 
Hollulgård , Fyn. 1992-93: Ansat p."1 keramik
værkstedet, Københavns Kunstakademi's Bil
ledhuggerskole . 
UDSTI LLINGER: 1990: Skolen fo r Brugskunst, fV~ 
gangsudstilling, Rundetårn, Kbh. ·•15 Nye", 
Galleri Skt. Agnes, Roskilde. Filosofgangen, 
Odense. 1991: "Ne,·er Compromise on Quali
ty", Spøurup Borg, Skive. "Byggeri for Milliar
der", Bellacentret, Kbh. 1992: S&:W Medicotek
nik Dkl's Kunsthåndværkermarked, Vor Frue 
Plads, Kbh. (1990-92). Galle ri ''på Kanten", 
Kbh. Galleri Nørby, Kbh. 
STUDIEREJSER: 1987-88: Peru, Ecuador, Colom
bia og Guatemala. 1989: Turkiet. 199 1-92: Bar
celona, Spanien. 

I PSEN STEE N 

FØDT: )966 
ADR: Vesterbrogadc I 02, baghuset 
DK-1620 Kbh.\/ 
TLF. {Værk.) ,15 31 21 40 49 
ll lOGRJ\FI: 1985-88: Skolen for Brugskunst, Kbh. 

I 988-90: Kunsthåndva::rkerskolen, Kolding. 
1991: Kunsthåndværkerprisen af 1879, bronce
medalje. 
UDSTII.LINGER: 1990: Koldinghus. T \12, Odense. 
Musikhuset, Århus. Rundetårn, Kbh. Kunst
foreningen for Horsens og omegn . 1991: Kunst
industrimuseet, i anledning af kunsthåndvær
ke rprisen. Bo1Tcby Galle ri. Kunstnernes Vi n
terudstilling, Søndeij)•lland. 1992: Kunstnernes 
Sommerudstilling, Tistrup. Vestsjællands kunst
udstilling, H olbæk. Sønderj yllands Kunst- og 
kulturcenter. Xlll biennale Internationale De 
Ccram iriue Dårt, France. Kunstne rnes Erterårs
udsti lling, Den Frie. 
LEGATER: Statens Kunstfond 's arbejdslegat.. 

IRMI NC PIA 

FØDT: 1962 
ADR: c/o: C lentevej 23, DK-5000 Odense C 
TLF. 45 66 10 63 65 
IJ IOGRAFI: 1983-87: Kunsthåndværkerskolen, 
Kolding. 1989: Stipendiat 2 mdr., Polsk Skulp
turcenter, Oronsko. Det danske Undervis
ningsministeriums 4 mdrs. stipendiat ved Ku
nstakademie t i Poznan, Polen. 
UDSTI LLINGER: 1989: 'Touching Matter", Galleri 
"Ornnzeria". Oronsko, Polen. 1990: "Ler p."1 
Rådhuset", Odense. "Fantomer", Galle ri ''Laby
rint 2", Polen. Odense Cen tralbiblio tek. 1992: 
Galleri "Kantorek ... Bydgoszcz, Polen. 
REPRJESENTEKET: A-\1-N Maskin A/ S. Wolszt)•n 
Distriktmuseum. Odense Cenu·albibliotek. 

J ENSEN MANNE B Yll l E L 

FØDT: 16.03.59. 
ADR: St. St. Blichersgade 1, DK-8000 f\ rhus C 
TLF. 45 86 18 46 09 
IIIOCRAFI: 1983-87: Kunsthåndværkerskolen, 
Kolding. 1987-88: Design o pgave, Keramik-
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fabrikken Soholm, Bornholm. 
LEGATER: 1987: Kn~jcrs Legal. 
!,Tl'DlrnfJSER: 1986: Cai ro . 

KALDAHL MARTIN BODILSEN 
FØDT: )954 
AIJR: Ewaldsgade 17, si.tv. DK-8000 f\.rhus C 
TLF. (Priv.) 45 86 19 67 70 
TLF. Oob) 45 75 78 11 71 
lllOGlvlFI: 1974-77: Århus Kunstakademi, 1977-
88: V,t·rkstcdsarbcjde, England , Frankrig og 
Danmark. 1980: J\ ledlem af' DKL. Medlem a f 
Galle ri "Gavlen", Odde r. 1987-88: Samarbejde 
med J\ lobe ldesigner Hans Thyge Raunkjær, Mi
la no. 1988-90: Royal College of An , London. 
Prof. Eduardo Panlm.zi, David Hamilton. 1990: 
Keramikseminar: "Ga rden of De ligh1 " - Unge 
e 11ropa.:iske keramikere. s' l lertogenbosch, 
Ho lla11d. 
UIJSTII.LINGER: 1980: K.P. Århus. 1982-87: Ra11-
d ers Kulturhus. Odd e r Kunstforening. Norway 
Design. Oslo. 1987: DKL, Kunstne rnes Hus, 
Årh us. Galle ri Asba:k, Kbh. Ide Møble r. Århus. 
s.m. Hans T hyge Ra11nkjær. 1988: Kultur Histo
risk museum, Randers. "1 utidig Dansk Lenøj", 
Hade rslev Museum. 1990: Dcgret: Show Royal 
College of An , Londo n. Showcase Exhibition, 
Must:11m of Man kind, London. 1993: Euro
scenes, Villefrance s/ Sa6nc, Frankrig. 
LEGATER: Ellen og Knud Dalhofl~Larsens Fond. 
Knud lløjgårds Fond. T homas B. T hriges 
Fond. Ib He 1ll"iksens Fo nd. Unibanks Gavefond. 
REJSll.EGAT: Thc Sir Eduardo Paolozzi Trave l
scholarship. 
STUDIEREJSlR: Mali, Vestafrika. 
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LARSEN LISE LOTTE 
FØDT: 20.03.63. 
. \DR: Parhej 4, 1.t\' .. DK-4000 Roskilclt: 
TLF.(Priv.) 4:i 42 ::16 49 45 
TLF. (Værk.) 45 31 21 -10 49 
lllOGR.AFI: 1987-9 1: Skole n f'or HrugskunsL, Kbh. 
J 992: Eget 1·,t·rkstcd. 
UDSTll.l.1:-<GFR: 1991: "Remisen ". Kbh. Galle ri 
"Fan·er Hammers Gård", Roskilde. lllum 's Bo
lig hus, Kbh. Vestsjællands Kuns111dsti lling, Hol
bæk. 
LlGATER: 1990: Kong Frederi k \/Jl's Stiftelsen. 

LAU BERG MAR K 
FØDT: 1963 
ADR: Viktoria Design Viktoriagade 16 c 
DK-1655 Kbh.V 
1-U-. 45 31 31 08 18 
lllOGRAFI: I 98<1-88: K11nsthåndv;crkerskolcn, 
Ko lding. 1990: fNAX Designpris for unge euro
pæiske keramikere. Arbejds/ Studieophold, To
konamc,J apan. 
l., IJHII.I.INGER: 1988-89: "Unge 1ordiskc kerami
kere", VandreudsLilling; Malm6, Helsingfors, 
Oslo, Stockholm, Gøtebo1·g. 1990: NORDIC 
CONTEMPORARY CERAi'VIICS, Galleri Fl5, 
iVloss. i a nledning af Oslo In ternational 
CcrnmicSymposi11111. 1991: Charlotten borg 
Forå rsudstilling . 
UDS~IYKNINGER: 1989: Ke ramisk skulptur, Rød
ding H øjskole. 1990-92: Skulpturgruppe "f\.rsLi
der ", B)1g holm, Horsens. 

LUND ULRIK 
FØDT: 23.11 .60. 
ADR: Skelagervej 146 cl , DK-8200 Århus N 
TI.F.(Priv.) 45 86 78 52 37 
TLF.(Værk.) 45 86 20 94 21 
BIOGRAFI: Selvlæ rt, genne m arbejde med SLØrTe 

skulpturer og udsm)'kniuger pii keramiske 
l'a:rkstcder. (Torrnne rup Teglværk, Ben I Sk)'IIC, 
Erik Nyholm og Bjø rn Nørg,ird) . 
L'DSTII.I.INGF.R: 1988: Galleri En Garde, f\.rhus. 
1989: Ga lleri Ægidius, Randers. Galleri Ahuse1, 
Køge. K.P. , Å.rh11s. 1990: "Billeder i lt: r", Galleri 
Løwc. Fredericia og Rådhushallen , Odense. 
"1-lollufgå rd Parkudstill ing ". "Dansk kunstner
keramik gen11em hundrede år". Brandts Kla:
dcfabrik, Ode nse. Esbjerg Kunstpavillon og 
C harloLte n borg. 1991: "Kern mi ·kc Skitser·•, Ku
nstnrnseeL, Koge skil.sesam Jing. 
UDSM\Kl"/INGrn: "Hust:L", t\rhus. "Kildch~je n", 
f\.rhus. 

LU NDGAAR D A ITTA 
FØDT: 1967 
ADR: St.Glasvej 53, DK-5260 Odense 
TLF. (Værk.) 45 65 9 I 52 55 
TLF. (Priv.) 45 65 91 08 65 
UDOJ\NNEISE: I 986-90: Ku r1s1.håndværkersko le 11 . 
Kolding. 
Ul1STll.1.1Nl;ER: 1990-92: Ko ldinghus. T\12, 
Ode nse. Musikhuse t, Århus. Rundetårn , Kbh. 
Design Ko n1ak1., Kbh. 
Kuns111ernes \limerudstilling, Sønderjylland. 

LÆGDSMAN D TR INE 
FØDT: 09.08.63. 
ADR: Dro nningensgade 52, D K-5000 O dense C 
T LF. (Væ rk.) 45 65 9 I 52 55 
TLF. (Priv.) 45 66 11 88 16 
lllOGR,1F1: 1984-87: Skolen for Brugskunst, Kbh. 
J 986-87: O rlovsår Fra Skolen for Br ugskunst, 
ophold Hjonhs Keramikfabrik, Rønne, Bo rn
ho lm. 1988-90: Kunsthåndværkerskolen, Kol
di ng . 
UDSTILLINGER: 1990: Kold inghus. T\12, Odense. 
Musikhuset, f\.rhus. Rundc1å rn , Kbh. KunsLne1·-



nes Efterårs Udstilling. 1991: Ga lle ri 2RN, 
Åkirkeby, Bo rnholm. 1993: Kloste rgård e n , 

Odense. 
LEGATER:jo hannes Krøiers 1\.[ill(lelegaL 

MADSEN LONE SKOV 

FODT: 03.0-1.64. 
ADR: Rudo lph 13crghs Gade ,19 

DK-2 100 Kbh. Ø 
TLF. ( Priv.) 45 39 27 21 28 

TLF. (Værk.) 45 3 1 21 40 49 

1\IOGRAFI: I 984-88: Skokn ror Brugsku11sL, Kbh. 
Linie n for ke ramik og g las. 1988-89: lnsLiLulo 

SLatale chirte per la ccratnica, Faenza, Jtalien, 

Linie n fo r skul p tur. 1989: Forsle pra:mie for 

ke ramisk blyantsh older, Lodi , l1alie 11. 

l 'DSTILI.INGER: 1988: N ikolai Kirke. 1989: Lod i, 

Italien. I 99 I: Char lotte nborgs Forårsudstilling . 
1992: Galleri Nørby. 

I.EG.ITER: Stipendie fra d e n Italienske stal. 

MATTHIESEN HAN NE 

FØDT: 02.08.60. 

ADR: P.S. Krøyersvej 22, D K-8270 H l<)jbjerg 
TLF. (Priv.) -15 86 27 72 36 
lllOGRAFI: 1982-86: Årh us Kuns1akademi. 1992: 

Ku11sthåndværke rprisen af 1879, Bro 11ce111ed a l

je. ''Merit" ved Fletche r Challe nge Ceramics 

Award, New Zealand. 

UDSru.1.1.-.:crn: Diverse censurere de udstilli11gcr 
i ind- o g udla 11cl. Dive rse Gallerie r og Kunst fu r

c ni11ger. 

MEE EDDI E 

FØDT: I rla11d 
,IDR: "Keramikvæ rkstedet" Ja.:gergardsgade 48. 

DK-8000 f\.rhus C 
1 1.F. (Va:rk.) 45 86 18 49 18 

l 'DU,IN:\'l'I E: Lime rick School o r An & Design. 

PEDERSEN RAGN HILD DALSG,\ RD 

FØDT: 1953 

AUR: Graven Keramik Graven 16 
DK-8000 Å rhus C. 

TLF. ( Priv.) 45 86 20 27 80 
TLF. (\la:rk.) 45 86 13 80 () I 

UDDANNELSE: Kunsthå ndvæ rkerskolen , Ko ldi ng . 
L.:DSTILLINGER: 1990: Galleri en Garde . 199 1: 

Galleri en Gard e . 

PEDERSEN ESTH ER ELISABETH 
FØDT: 1957 

.\DR: Solsikkcvej 9, D K-2700 Bm 11sh c!j 

TLF. (Priv.) 45 3 1 28 7n 28 

TLF. (Værk.) -15 42 65 20 24 

UDDANNELSE: Sko le n fo r Br ugskunst, Kbh . 

UDSrll.l .lNGF.IC Nikolai Kirke, Kbh . De n Ko nsL
indusLrielle Højskoles Galleri, H e lsinki. De t 

Sve nske Designcemer, Sto ckholm. Galle ri 

Vog nrc misen , O slo. Ro hsska Kunsurn1sse1, 

Gøteborg. Div. KunsLl'ore ninge r. 

RU0J OR0 GUNHILD 

FØDT: 1961 

ADR: Vædegårdsvej 19, DK-5690 To111merup 

TLF. ( Priv.) 45 64 76 24 30 
TLF. (Værk. ) •15 64 76 14 0•1 

UD0ANNEL~E: K11nstJ1å ndværkcrskolen , Ko lding. 
L.:DSTII.I.INGER: 199 l : "Flash ". De n Frie . "I le kse

ring". Del ukrainske Kuns1museum, Kiev. Fyn s 
KunsLrn11seu1n, Odense. "'Keramisk Kunst", Ku

ns thalle n , Brandts Klæ d efabr ik. Esbjerg Kun

stpavillon. Charlolte nbo rg. 

RYTTER VIBEKE 

FØDT: 24.03.67. 

ADR: Kc1tinge Bygade 5 , DK-4000 Roskilde 
TLF. ( Priv.) 45 -!2 40 14 27 

lllOGRAFI: 198 7-90: Sko len for Brugskunst, Kb h . 

1990: Worksh o p , l lo llufgård , Ode nse 1992: 
Wo rkshop, Fi11land, "l11 Le raCLio 11 in Ccra,nics". 

L' DSrlLLINGrn: 1990: Rund e 1,1rn, Kbh. Filosor

gangcn , Odense. Kunsu1erncs Efterårsudstil

ling . 199 1: Charlouenborgs Forårsud s tilling. 
L'DS~I\K\:INGEK: Skulptur, Roskilde Festi1'.1I. 

STL'DIERl'.JSER: 1987: Aix e n Proven ce, Frankrig, 
6 mdr. S1udie ved Cha1eau Noir. 1990: Aix en 

Provence, Frankrig, 3 mdr. arbejde ved kerami

ker. 

SALICAT II KAR EN 

FØDT: 18.02.68 . 

ADR: Koch svej 5a, I. sal 

DK- 18 12 Frederiksberg C 

TLF. ( Priv.) 45 35 36 01 29 

TLF. (\l;c rk.) 45 33 9 1 26 00 

BIOGRAFI: 1986-91: Sko len for Brugskunst. 
1991: Eget værksted. 

UDSTILLINGER: 199 1: lllums Holighus, Kbh. 

1992: "Baltikum'', Rundetårn, Kbh. Danmarks 

Raclio's Kunstforening. Galle ri N~ffb)', 
UDS~l\1'NINGF.R: 1990: Wiibroes Plads, Helsingør, 

2 111oduls1e n rn. bæ nk, larvevalg og b rolæg
ni11gsmr>nsLn..:. 

LEGATER: 1992: Statens Kunstfond. L.F. Fojl 

Fond. 

REJSER: 1987: Swdierejse til Aix en Provence. 

1990: Swd icrejse til T yrkiet. 

SKJOTTGAARD BENTE 

FØDT: I 961 
ADR: Nan n asgade I , l.Lv., D K-2200 Kbh. N 

Tlf. ( Priv.) 45 3 ] 85 94 3 1 

TI F. (Værk.) 45 3 1 2 1 40 49 
BIOGRAFI: 1982-86: Kunsthå ndværkerskolen, 

Ko lding, Li 11 ien ror ke ramisk formgivni11g. 
1985: Swdic r, Be,alel Acad e my or Ans and De

sig11, J e rusa lcm. 1986-!J0: Bing & G rundah l, 
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senere Royal Copcnhagcn, Produktudvikling
sald. 1990: Værksted. Vcsterbrogade I 02, bag
huset. 
L·nsTII I.INGf.R: 1986: Afgangsudst illing, Kolding
hus. 1987: Kunstfon:ningcn af 1-1-. August, 
Kunstindustrinrnsec1, Kbh. 1990: Separatudstil
ling, De n Kgl. Po rcclainsfabrik, Amagcn o rv. 
1991 : Charlou e nborgs forårsudstilling. 

"Ncver Compromise on Quality'', Spottrup 
Bo rgmuseum. Charlo1 ten borgs Efterårsudstil
ling. ] 992: Galleri Norby. 

TEGLSKOV LONE 
FODT: 09.10.58. 

. \DR: Heibergsgad e I c, DK-8000 Århus C 
TLF. (Priv.) ,15 86 19 74 41 

t:lll1AXNEI.SI·.: 198 1-8 7: Det .Jyd ske Kunst
akademi. 
UDSTII.I.IXGER: 1987: Rundetårn. Atborg Kunst 
pavillon 1989: Kunsln e rn es I lus, Arhus. 
199 1: Vejen Kunstn111seurn. 1992: Grenå Kul
Lurug·e. 
Cf_NSL:REREDE t:D~ ntJ.l;>:GER: K.E. 1987,-89. 

Forårucbtillingen Charlo ttenbo rg 1990.-92. 
K.P. 1992. K.S. 1986,-88,-89. 
Ul)S~IYKNINGER: 1989: Ergoterapeu t- og Fysiote
rapeutskolerne i f\.rh us. 1992: Skc,jby Sygehus. 
LEGATER: ] 987: Knud H~jgårds fond. 
1988: Arlrns Kommunes Kunsmerstipcndium. 

TH YGESEN SØ REN 
FODT: 196 1 
ADR: St.St. Blichersgade I , DK-8000 Århus C 
TLF. 45 86 I 8 46 09 
BIOGRAFI: 1983-87: Kunsthånchr<erkersko len, 
Ko lding. 
UDSTII.I .INGl'R: 1990: ''.Jydske Rodder". 
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LEG,\TER: 1987: Krøjers Legal. 1989: Ole Has
lunds Fond. 1990: Dansk RejscsLipe ndicfor
ening. 

,\ BERG BARBRO 
FOD I: 1958 

/\DR: Ry Høj skole, Kloste rvej 36, DK-8680 Ry 
TLF. (Priv.) .J5 86 89 02 97 
TLF. {Va:rk.) 45 86 13 72 I 0 
111rn:RAFI: 1979-82: Clackarnas Comrnunit)' Col
lege, USA. 1983: Elev hos keramiker Susan 
Ste inman, USA. 1984-85: Konstskolan i Upp
sala, Sverige . 1986-88: Kolding K11nsthånd
,·ærkerskole, Da11111ark. 1990: ,.Cia)' 1odar ... 

workshops p,i H ollulg,ird. 
UDSTILLINGER: 1982: Clackamas Commun it)' 
College, USA. 1984: Up psala Ekeb)• Porslinsla
brik, Sverige. 1988: Ko lding hus. Billundce111e r. 
Skagen g l. Posthus. 1989: .. Stillads .. , Kunstner
nes Hus, Arh us. Galleri En Garde. t\rhus. 
1990: H i11nerup l(nns tfoncls Påskeuds tilling. 
1991: Galleri "ved r\e n ··, f\ rhus. Galleri Umbra 
2. i\lalm6. Kirke Sunnerup Ku11sth ,indv:erk. 

CENSCREREIJE UDSTILL.1:-IGER: 1988: Kunsu,erncs 
Som111crudstilli11g, Tistrup. 1989-90: Kunstn e r
nes P,"tskeud stilling, Art111s. 199 I: Charlo11cn
borgs For:'1rsucls1illing. 
UDS)I\KNl:--:GER: Griindals Dagcenter, S tock
holrn ... S POR", Ronba:ksko le n , Hinnerup. 

I.EG.I TER: C.C.C. An Scholarship 198 1 / 82. 
STUl)IERl\l~ER: 1986: Cairo. 

TOPI-IØJ ANNE 

FØDT: 1960 
,\DR: L,ngebrogade 8A, 2.th., DK-141 I Kb h. K. 
TLF. (Værk.) 45 3 1 21 40 49 
ijlQCR,\rt: 1984-89: Skolen for Brugskunst, Kbh. 

Keramisk i<)rmgiver. 1989: V:erkstcd, Vester
brogade 102. baghuset, Kbh. V. 1990-93: i\ la
s1er of r ndusu-ial Design. Pratt I ns1iw1e, Sch ool 
ur Ari and Design, New York. Afaluucnde pro
jekt: Et spises1el. 

WIEN G I NETTE 

.\Dllc Frue Kirke plads I ,lej . .J8 
DK-8000 Århus C 
T LF. {Pri,·.) 45 86 18 53 i 5 
TLF. {Værk.) 45 86 13 80 Ol 
lllOC:R.\FI: 1981-85: Ku nsthi'111dva.:rkerskolcn, 
Kolding, Keramisk Linie. 1986: Statsstipendi

um til Egyp1c n . 
L'i)STII.LINt:rn: 1985: Galleri ved åen , Arhus. 
1986: AclrnaLO Galler )', Cairo. 1988: Galleri 
\\'esting, Odense. Galleri Stc lling, H oll:111d. 
Ridchusel, )1.rh us. 1989: Kunstnernes Hus, 
Arhus. ·•t-;unsl og erln-crvsliv·• og ·•,.\rhus by Ari·•. 

1990: t\lbo rg Kunst pavillon. ] yclskc Rødder", 
Charlo uenborg . ··Fraktaler", Galleri Nøglebæk. 
Galleri En Garde. 1991: ·•Fr nske piger i maj" p,i 
S.A.K. , Svendborg. Galle r i "lnterinezzo", 
Arhus. 199 1: Galle ri "Jn1c r meLZo'·, f\ rhus. 
1·Ds~I\K.\:INC:ER: 1989: Sw,mme hallen "Spanien", 
r\rhus. KulLUr- og Fritidsforvaltningcn, f\ rhus. 

1990: Uclc ndr,rs udsm rkning, Ældrebolige r, 
Arhus. 199 1: Skulptur, Pos1 og Te lcgrah•a:snct. 
Ari! us. 1992: Ko rsvejsskolen , Sabro. 
u-:c:,n ER: 1985: .Jo hs. Kn:ijers Fond. 
1986: Rejselegal, S.A. EibeschLIIZ og hustru. 
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