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Pressemeddelelse - European Ceramic Context 2014    
 
Bornholm viser eliten indenfor moderne europæisk keramik. 
I september 2014 viser Bornholm 2 store udstillinger der skal vise de nyeste strømninger inden for 

moderne europæisk keramik. European Ceramic Context vil gennem omfattende udstillinger, foredrag, 

debat og kurser tage pulsen på den europæiske keramikscene netop nu. 30 Europæiske lande deltager, 

de 27 EU-lande, Island, Norge og Schweiz. Projektleder Susanne Jøker Johnsen siger ”Det er nu 6 gang 
vi gennemfører biennalen, som nu har manifesteret sig som en væsentlig event på den internationale 
glas- og keramikscene. Projektet er den eneste af sin art i Europa og giver et billede af og mulighed for 
at diskutere hvad der rører sig. Udstillingerne bliver særligt unikke og spændende, fordi de kommer 
til at vise diversiteten og strømningerne i moderne keramik i Europa.   
 

2 store og omfattende udstillinger 
95 af de førende europæiske keramikere med 30 forskellige nationaliteter deltager i udstillingerne på 

Bornholms Kunstmuseum og Grønbechs Gaard. De 2 store udstillinger vil præsenterer de etablerede 

kunstnere i kategorien Ceramic Art og de unge og spirende kunstnere i kategorien New Talent. I 

hvert deltagerland har en national udvalgt kommissær indstillet kunstnere til deltagelse i udstillingerne 

og en jury har foretaget den endelige udvælgelse.   

Listen over kommissærer indeholder bla. repræsentanter fra Reykjavik School of Visual Arts, Norske 

Kunsthåndværkere, Det Rumænske Kulturinstitut og Museum of Decorative Arts in Prague.  Steen 

Ipsen fra Copenhagen Ceramics har stået for den danske udvælgelse. Udstillingerne dokumenteres både 

med et omfattende printet og digitalt udstillingskatalog.  

Se alle de deltagende kunstnere og læs mere om udstillingerne her:  
http://www.europeanceramiccontext.com/exhibitions/ecc2014-exhibitions-0 

 

2 priser af 10.000 € uddeles 
I hver udstillingskategori uddeles en pris på 10.000 €. Prisvinderne udpeges af en international 

sammensat jury og offentliggøres på åbningsdagen. Jurymedlemmerne er Museumsdirektør Namita 

Wiggers USA, keramiker Clémence van Lunen, Belgien og Museumsdirektør Lars Kærulf Møller 

Bornholms Kunstmuseum. 

 

Bornholm – centrum for Europæisk glas og keramik 
Udstillingerne vil give publikum en mulighed for at se det bedste af moderne europæisk keramik netop 

nu. Udstillingerne er en del af et storstilet projekt hvor en række af de førende bornholmske kultur- og 

uddannelsesinstitutioner er gået samme om at arrangere et symposium med udstillinger, workshops, 

master classes, konference og et artist in residence program, for at danne et internationalt mødested for 

erfaringsudveksling og netværk blandt keramikere.  
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Master Class "Materialitet - med kroppen som værktøj" 

Med udgangspunkt i den bornholmske industri- og kulturhistorie som producent af keramik og øens 

rigdom af naturlige resourser af ler, afholdes en 5 dages master class med den hollandske keramiker og 

performancekunstner Alexandra Engenfriet. Master classen vil tage udgangspunkt i Bornholms 

keramiktradition og centrere sig om udtryksformen land art og performance. Der arbejdes under 

temaet: "Materiality - Body as Tool - Ceramic heritage as matter". Kurset arrangeres i regi af 

Kunstakademiets Designskole Bornholm og vil foregå i Klinkerskoven ved Hasle, hvor der stadig er 

store resurser af rå-ler at finde på den forladte industrigrund. 

http://www.europeanceramiccontext.com/events/masterclass  
 

Konference – om materiale og om at lave ting 
Ler er et almindeligt materiale. Ler er i dag et materiale der langt fra kun anvendes til fremstilling af 

brugsgenstande, men er et materiale der i høj grad anvendes til installationskunst, performance og 

narrative skulpturer. Det er uendeligt alsidigt og tillader kunstneren at skabe form på spontane og 

direkte måder, som ingen andre materialer gør. Det er sensuelt, plastisk og er lydhørt over for det 

menneskelige instinkt at lave tingene i hånden.  

På konferencen diskuteres fagligheden bredt, talerne på konferencen er bl.a. Filosof Carsten Friberg, 

Museumsdirektør Namita Wiggers USA, Keramiker Mårten Medbo Sverige og Gjertrud Steinsvåg fra 

Norske Kunsthåndværkere. 

http://www.europeanceramiccontext.com/events/a-conference 

 

Uddannelsesseminar  
Med biennalesekretariatets placering i uddannelsesmiljøet og skolens faglige forankring i 

kunsthåndværk, ønsker vi at knytte stærkere bånd mellem uddannelses- og iværksætter miljøerne.  

Biennalen ønsker også at være fasilitator for netværksskabende aktiviteter i det europæiske 

uddannelsesmiljø for kunsthåndværk. Uddannelsesseminaret for undervisere og studerende, skal skabe 

et tilbagevendende forum på Bornholm hvor faciliteret netværksskabelse skaber mulighed for 

benchworking og vidensdeling blandt europæiske uddannelsesinstitutioner for kunsthåndværk.  

http://www.europeanceramiccontext.com/events/educational-seminar  

 

AIR Bornholm  

er et artist in residence program der giver danske og internationale kunstnere mulighed for at søge 

arbejdsophold med fri adgang til arbejdsro, værkstedsfaciliteter, materialer og bolig i periode på op til 6 

uger. 8 udvalgte internationale kunstnere vil få mulighed for at arbejde på Kunstakademiets 

Designskole Bornholm, Svanekegaarden, Bright Park Bornholm og Engelsholm Højskole.  

http://www.europeanceramiccontext.com/artist-in-resicence/air-bornholm-1   
 

Open Source program for andre keramikrelevante aktiviteter 
Udover biennalens faste programpunkter, styrker biennalen i 2014 sin open source kultur yderligere, 

ved at inkludere en lang række lokalt arrangerede keramikfaglige aktiviteter i biennale programmet.  

Foreløbigt er følgende planlagt: Baltic Woodfire Festival på Bornholms Højskole, Bornholmske 

keramikere på Hjoths Fabrik – Bornholms Keramikmuseum og Gudhjem Museum, nordiske 

keramikere på Galleri R2 i Svaneke, udstilling med afgangsstuderende på Svanekegaarden og mange 

flere. 

 

Øvrige facts: 
Arrangørerne bag European Ceramic Context 2014 er Bornholms Kunstmuseum, Kunstakademiets 

Designskole Bornholm og Grønbechs Gaard. 



 

3/3 

European Ceramic Context finansieres af Bornholms Regions Kommune Vækstforum og Kunstråd, 

Bikubenfonden og en lang række private fonde og sponsorer. 

 

Læs mere om projektet på http://www.europeanceramiccontext.com  

 

Download højtopløselige billeder på http://www.europeanceramiccontext.com/press-and-download  

 
Kontakt: 
Projektleder Susanne Jøker Johnsen 4179 1980 / info@europeanceramiccontext.com  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


