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Sydslesvigs Danske Kunst-
forening har inviteret tre 
danske og tre tyske kera-
mikere til Årsmødeudstil-
ling på det danske biblio-
tek i Flensborg - samt en 
ung gæst, der er vokset op 
i Angel.

UDSTILLING

Flensborg. Folk med kærlighed til ke-
ramik kan få deres lyster styret ved at 
lægge vejen forbi Dansk Centralbiblio-
tek i Flensborg. De hvide udstillingssale 
er fyldt med keramik lavet af kunstnere 
med hver deres position. Tre kerami-
kere kommer fra Danmark, og tre fra 
Tyskland. Dertil en ung gæst, den blot 
27-årige Lena Kaapke, der er student fra 
Bernstorff-Gymnasium i Satrup i An-
gel og studerende på Muthesiusschule, 
kunsthøjskolen i Kiel.

Fra dansk side deltager Asger Kristen-
sen, Ane-Kathrin von Bülow og Jean-
François Thiérion, der stammer fra 
Frankrig, men som i mange år har dan-
net par med keramikerkollegaen Nina 
Lund i et værksted lidt uden for Ejstrup-
holm i Midtjylland.

Fra tysk side har udstillingens tilrette-
lægger, Dieter Lührssen fra Sydslesvigs 
Danske Kunstforening, sendt bud efter 
Roswitha Winde-Pauls, Katrin Schober 
og Susanne Kallenbach, som man inden 
for de seneste år har kunnet opleve på 
grænselandsudstillingen i Aabenraa og 
de slesvig-holstenske kunstneres censu-
rerede udstilling Landesschau.

Der er flere indgange til en udstil-
ling, hvor syv keramikere viser frem, 
hvad de hver især bedriver hjemme i 
værkstederne. Nørder (og der findes 
som bekendt en hel del, der dyrker ke-
ramik som ren og skær lidenskab i fri-
tiden) kan studere teknikker, glasurer 
og brændingsmetoder. Vi andre lægfolk 
kan forundres over de forskellige ud-
tryk og tilgange til leret - og et enkelt 
sted sågar beton.

Asger Kristensens værker handler 
om bevægelse. Men ellers er det som 
i megen keramik glasuren og struktu-
rerne i overfladen, der er interessante. 
De forskellige glasurtyper er boblet op 
ligesom vulkankratere. Tilfældigheder 
er opstået i fejl i glasuren, ikke fordi 
Asger Kristensen slår sig til tåls med 

fejlens diktat. Det, som han ikke selv 
kan formulere på forhånd, gør glasuren 
for ham. Det organiske er sat op mod 
det stramme og det konkrete, og mate-
rialet karborundum (også kaldet silici-
umkarbid) giver en god spændstighed i 
hans værker.

Jean-François Thiérion drejer alle sine 
ting - hans store vase midt på gulvet 
er sat sammen i flere sektioner. Det er 
som om, Thiérion leder efter komposi-
tionerne. Lerfarver er penslet på i flere 
lag og udgør til sidst billeder, der arbej-
der godt sammen med krukkerne, og 

den klassiske form - krukken - er sim-
pelthen udtrykket i sig selv.

Ane-Kathrin von Bülows skåle og va-
ser er af støbt porcelæn og udstyret 
med serigrafiske tryk med impone-
rende grafiske mønstre, der ofte falder  
ind i skålene og tiltrækker vores op-
mærksomhed. Hendes bidrag til udstil-
lingen spænder fra store monumentale 
skåle til mindre værker, bygget op i et 
enkelt geometrisk formsprog. Hun bru-
ger serigrafisk tryk som teknik og som 
kunstnerisk udtryk, hvor de trykte gra-
fiske mønstre omslutter formen som en 
heldækkende struktur og bliver en inte-
greret del af værket.

Katrin Schober er nærmest en mod-
sætning til førnævnte Jean-François 
Thiérion. Hun går bevidst efter billed-
fortællingerne og mønstrene, når hun 
arbejder med lerfarver. Hendes histo-
riefortællinger er stærkt poetiske, og 
hendes tilgang til keramikken meget 
umiddelbar. 

Roswitha Winde-Pauls arbejder ude-
lukkende i porcelæn og drejer ofte sine 
ting i flere dele, som sættes sammen, så 
de får deres eget levende udtryk. Hen-
des vaser har fået et lag gennemsigtigt 
glasur indeni, så de kan bruges.

Susanne Kallenbach arbejder med 
overflade, og da Asger Kristensen som 
den ene af udstillingens danske repræ-
sentanter var med til at pakke hendes 
værker ud og sætte dem op på bibliote-
ket i Flensborg, fangede han for alvor 
ideen i det dansk-tyske møde.

- Vi er sæt tæt på hinanden og alli-
gevel forskellige, og det er det, der gør 
mødet så spændende.

Unge Lena Kaapkes bidrag er det 
mest akademiske og politiske af alle 
indslag. Hun udstiller en typisk eksa-
mensopgave fra sin tid under professor 
Kerstin Abraham på Muthesius schule: 
En skål for alle verdens nationer. Skå-
lens størrelse afhænger af landets brut-
tonationalprodukt sat i forhold til stør-
relsen af købekraften i det enkelte land. 
Malis skål fylder ikke meget ved siden 
af Norges. Værket er ikke til salg, men 
kunstneren laver gerne kopier, hvis der 
er efterspørgsel.

Keramik - Nutidens keramiske 
kunst i Danmark og Tyskland. Års-
mødeudstilling på Dansk Central-
bibliotek for Sydslesvig 20. maj-11. 
juni. Arrangør: Sydsles vigs Danske 
Kunstforening. 

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kærlighed til keramik
Asger Kristensen former keramiske objekter og arbejder med organiske former og grove kraterglasurer.         (Fotos: Hans Christian Davidsen)

Klassisk krukke i stort format - af Jean-François Thiérion.

Serigrafi i fad - af Ane-Katrine von Bülow.

Hvert land har en skål i Lena Kaapkes instal-
lation. Størrelsen af skålen afhænger af lan-
dets rigdom.

Porcelæn i bevægelse - af Roswitha Winde-Pauls.

Stentøj - af Susanne Kallenbach.

Dagligdagens livsglæde - af Katrin Schober.

RESÜMEE

Liebe zur 
Keramik
Südschleswigs dänischer Kunst-
verein hat drei dänische und drei 
deutsche Keramiker zur Årsmø-
deausstellung in die dänische Bi-
bliothek in Flensburg eingeladen 
- sowie einen jungen Gast, der in 
Angeln aufwuchs: Die erst 27 Jah-
re alte Lena Kaapke, die an der 
Muthesiusschule, der Kunsthoch-
schule in Kiel, studiert. 

Aus Dänemark nehmen Asger 
Kristensen, Ane-Kathrin von Bü-
low und Jean-François Thiéron 
teil, aus Deutschland hat der Aus-
stellungsverantwortliche Dieter 
Lührssen Roswitha Winde-Pauls, 
Kathrin Schober und Susanne Kal-
lenbach eingeladen.


