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Pressemeddelelse:
Nyt udstillingssted for dansk keramik i København
Dansk keramik nyder stor international respekt og bevågenhed.
Med åbningen af Copenhagen Ceramics i Smallegade på
Frederiksberg bliver det atter muligt at opleve det ypperste
af moderne dansk keramik på hjemmebane. Det nystartede
udstillingssted slår dørene op til den første fernisering torsdag
den 5. januar 2012.
Dansk keramik har en stærk position og nyder stor international anerkendelse. Danske keramikere
får i stigende grad foden indenfor på velrenommerede gallerier i hele verden, og dansk keramik
udstilles og indkøbes af internationale museer. Et galleri, hvor danske keramikere har kunnet
præsentere og afsætte deres værker, har imidlertid længe været en mangelvare.
Derfor tager tre af Danmarks meget erfarne og internationalt anerkendte keramikere nu tyren
ved hornene og kaster sig ud i en ambitiøs udstillingsrække. Initiativtagerne til udstillingsstedet er Bente Skjøttgaard, Steen Ipsen og Martin Bodilsen Kaldahl, og formålet med
projektet er at vise den helt aktuelle udvikling på den danske keramiske scene og synliggøre
den store mangfoldighed og høje kvalitet, der mere end nogensinde kendetegner dansk
keramik.
Udstillingsrækken for 2012 er allerede på plads. Copenhagen Ceramics præsenterer således
4 solo-udstillinger, 5 duo-udstillinger og en gruppeudstilling med seks keramikere af den
yngre generation.
Vores kuratoriske greb vil afspejle, hvad vi som professionelle udøvende synes rører sig og
flytter grænser netop nu, udtaler initiativtagerne. Vi har søgt en bredde, som vil afspejle sig
i valget af både helt unge og mere etablerede keramikere. Vi går efter det eksperimenterende
såvel som en demonstration af mesterlig keramisk know-how samt et stærkt personligt
kunstnerisk udtryk. Vi har lagt vægt på, at den enkelte kunstner har gennemgået en synlig
udvikling over en årrække, eller som nyere uddannet keramiker har bidraget med

nytænkende arbejder. Udstillingernes niveau er ambitiøst, uanset om der udstilles få eller
mange værker.
Det er et projekt, som går på tværs af generationerne, og hvor ikke mindst sammenkoblingen
af de forskellige keramikere på de enkelte udstillinger lægger op til, at vi får nye og
overraskende sider at se også hos de måske mere velkendte kunstnere.
Keramik er en meget fysisk ting; Værkerne indeholder store stoflige og materialemæssige
kvaliteter, som skal ses og opleves i virkeligheden. Derfor er de fysiske udstillinger det
centrale.
Men samtidig etableres Copenhagen Ceramics som en webbaseret formidlingsplatform.
På www.copenhagenceramics.com vil man kunne følge udstillingerne tæt, efterhånden som de
vises, få overblik over de mange forskellige aktiviteter, som vil blive afholdt i forbindelse med
de enkelte udstillinger, søge informationer om de enkelte kunstnere og rette henvendelser til
udstillingsstedet og kunstnerne eller tilmelde sig nyhedsbreve. Og på hjemmesidens blog vil
man kunne få et lidt mere uformelt kig ind i tilblivelsesprocessen bag udstillingerne.
Det nye udstillingssted ligger på 2. sal i en tidligere kagefabrik i baghuset på Smallegade 46 på
Frederiksberg. Lokalet er et enkelt regulært rum, som er valgt ud fra dets gode muligheder
for meget varierede udstillingsopsætninger – fra rumlige installationer til det klassiske podie.
Projektet støttes af Danish Crafts, OAK Foundation Denmark, Danmarks Nationalbanks
Jubilæumsfond af 1968 og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Ceramics kan findes på www.copenhagenceramics.com
hvorfra der også kan downloades fotos.
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