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Pressemeddelelse 
 

Keramikbiennalen 2014 modtager 500.000 kr. fra Bikubenfonden. 

Keramikbiennalen 2014 ved Kunstakademiets Designskole Bornholm, har modtaget en halv million kr. fra 

Bikubenfonden.  

Projektleder Susanne Jøker Johnsen siger:  

”Det er med meget stor glæde at vi har modtaget et så stort økonomisk bidrag fra en privat fond.  

Tidligere biennaler er finansieret af en kombination af støtte fra Bornholms Regionskommunes 

Vækstforum, LAG-Bornholm og en lang række private fonde og sponsorer. Det er derfor utroligt glædeligt 

at en privat fond, med baggrund i det kunstneriske niveau og faglige indhold i tidligere afholdte biennaler, 

har valgt at se så positivt på vores ansøgning. Vi anser deres bidrag som en stærk positiv interesse overfor 

biennalen og kunsthåndværk, samt ikke mindst som en anderkendelse af regionskommunens mangeårige 

og betydelige støtte til kulturlivet på Bornholm”. 

Den kommende biennale European Ceramic Context 2014 åbner lørdag den 13. September 2014. 

 

Om de bornholmske Biennaler for moderne glas og keramik: 

European Ceramic Context 2014 er et led i den bornholmske biennale for henholdsvis moderne europæisk 

glas og keramik. Biennalen vil gennem omfattende udstillinger, foredrag, debat og kurser tage pulsen på den 

europæiske keramikscene og markere Danmark som det europæiske samlingspunkt for moderne keramik i 

Europa. Biennalen har deltagere fra 30 Europæiske lande, de 27 EU-lande, samt Island, Norge og Schweiz.  
 

Denne tilbagevendende begivenhed er den eneste af sin art i Europa og gennemgøres nu for 5 gang. Ved 

tidligere afholdte biennaler har arrangementet opnået stor faglig bevågenhed i Europa i særdeleshed, men 

også i resten af verden. Biennalen er et stort tilløbsstykke for professionelle fagfolk inden for 

keramikbranchen, keramiske kunstnere og kunsthåndværkere, industrielle designere, museumsfolk, kritikere, 

undervisere og studerende fra hele verden.  

Keramikbiennalen 2014 ønsker yderligere at fastholde og udvikle Bornholms europæiske dimension og styrke 

markeringen af Bornholm som europæisk samlingspunkt for nutidig keramik i Europa.  

 

Øvrige facts: 

Arrangørerne bag European Ceramic Context 2014 er primære partnere Kunstakademiets Designskole 

Bornholm, Bornholms Kunstmuseum og Grønbechs Gaard. Deltagende partnere er Svanekegaarden, Hjorths 

Fabrik - Bornholms Keramikmuseum og deltagere fra det keramik faglige miljø i Danmark. 
 

Yderligere information og kontakt: 

Projektleder Susanne Jøker Johnsen 24212108 

sjj@kadk.dk  

Læs mere om projektet på www.europeanglasscontext.com / Bikubenfonden http://www.bikubenfonden.dk  


