
Hvordatt matl- ender
i en verden af ler

N in na Gølzsche
fortæller
vej til at
ku nst-

om sin
blive

med at jeg tager ud i verden og udsttl-
ler. I de sidste år bl.a. på Collect i
London, SOFA i henholdsvis New
York og Chicago, soloudstilling i
I(øbenhavn - og senest er mine vær-

ker blevet optaget på
Forårsudstillingen på Chadottenborg.
Udvikling af mit arbejde til disse

udstilhnger har gjort, at det har bevæ-

get sig fra serier af perfektionerede,

3

'Arb/det med leret sniger sig ind i
mine tanker om snart sagt a/t. Det
er en indleue/se ogforståe/se, som er

kommet medfor$tbelsen i mit ar-

be1de. Kansthånduerk er ikke kan
nogetjeg lauery det er nogetjeg er"

Noget med kunst og med at skrive

Som teenager var mine udefinerede
fremtidsvisioner "noget med kunst og
med at skrive". Der var en form for
måI, men jeg anede ikke hvordan jeg

skulle nå noget, der virkede flernt fta
alt jeg kendte - eller hvad det nærmere
defineret egentligt vat jeg ville.

Jeg famlede mig frem og kom på
handværksmalerskole - på det tids-
punkt det mest kunstneriske jeg kunne
forestille mig. Heldigvis havde jeg ind-
sigt nok til at se, at jeg ikke skulle i
lære som maler, men i stedet prøve på
at finde retningen mod det fletne ude-
finerede.

Forskellige afstikkere som etnografi på

universitetet, rengøringsjob og potte-
magerskole gav mig i 2001 grundlaget
til at begynde min videregående
uddannelse som kunsthåndværker på
Glas- og I{eramikskolen på
B ornholm, nu I{unstakademiets
Designskoie, Bornholm.
Som en del af min uddannelse var jeg

i praktik i London og ved et held
dumpede jeg ned på et værksted hos
to af de mest anerkendte keramikere i
England - og lærte utrolig meget! Da
jeg havde færdiggjort min uddannelse

på Bornholm, tog jeg tilbage til
London og arbejdede der i 3 år. Noget
af det r.-igtigste jeg fik med fra
England, var en intellektuel forståelse
af arbejdet med leret. Jeg forstod, at

kunsthåndr'ærk kan være beqdnings-
fuldt og give en mening, der rækker ud
over selve objektet.

lnternationale udstillinger

I2007 fl1'ttede jeg til Aarhus og har de

sidste åt haft r'ærkstedsgalledet
Formuleret i Jægergårdsgade, samtidig

hå ndværker
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fr-rnktionellc arbejder til r'ærker, hrror
det kunstneriske udtn'k er afgørende.
Åt udstille blandt de bedste i verden,
er en udfrrrdring del har gjort ar jcg

har 1.det mit bedste - og hele tiden bli-
ver bedte.
N'Iine år r England gjorde rnig bevidst
om at det er vigtigt at sætte sit arbejde
i en kr>ntckst. Derfor provcr jcg rt ori-
entere mig bredt. Historien, både den
keramiske, den kunsthistoriske og også

den generelle samfundsudvikling er

inspirationskilder i mit atbejde.
Samtidigt inspirerer personlige erfa-
ringer og erindringer, ligesom det tit er
i arbejdet med lctet, at id6erne opstår.
Fragmenter fta gamle r'ærker bliver
brugt i nle id6er.

U kultiveret Gennembrud

NIin nl.este serie af arbejder hedder
Ukt/tiueret Cennerubrud. Her arbejdcr
jeg med udtrl'k, men samtidig mcd
referencet ti1 kcramikkens historie.
Det er dels den personlige fortæiling
om det, der gemmer sig under den
pæne or.erflade, men samtidig er

vaserfle en destruktion af dcn drejede
form og en destruktion af det funk-
tionelle kunsthåndvær1is lære om at gå

efter det skønne.

Serien er en rridereudvilJing af nogle
flasker kaldet Ukultivetet, som handle*
de om dc dunkle, mindre pæne sider
af livet. NIed Ukultiveret Gennembrud
tager jeg et skddt videre; nu et der
skåret huller igcnncm den dtejede
fotm. NIcn fodringen og den afrunde-
de kant i toppen er bevaret og tradi-
tionen derr.'ed videreført, ligcsom jeg

heller ikkc har fodadt det funktionelle
i værkerne - for indeni det gennem-
hullede, gemmer sig en ekstra, hel
vasc.

Problemet funktionalitet

I{eramikere før mig har kæmpet med
at frigerre sig fra det funktionclle i
keramikken, lukke beholderen og fler-
ne brugsfunktioncn. Det var 6n der
sagde til mig, at den kamp der er

kæmpet, giver min generation frihed,
alt er muJigt, r.i kan lal'e alt fra kon-
ceptuel kunst til design.

Det har altid naget mig, at funktionali-
tet pcr sc gØr at et objekt ikke er

kr-rnst. Samtidig anses det i keramilier-
kredse ikkc ligcfrcm for progrcssilt et

arbejde med funktion. NIen den
bemærkning'alt er muiist' fik noget til

U ku ltiveret G en nembrud

kr
at falde på plads for mig. Ålt er

muligt og jeg har t,a/gt at atbcjde på

drejeskiven med funktionaLitet som

omdrejningspunkt. Dct ct ikke gam-
meldags eller mangel på strllinetagen,

det er et positivt tih'alg.

Den erkendelse har paradoksalt noli
gir.et mig et ståsted, der hat gjort mig
stand til at arbejdc merc indgåendc

med dct kunstneriske udtn'k. Som i
Ukultir.eret Gennembrucl, hvor jeg

brugcr funl<tionen som lclcrcncc og
holdepunkt. Hvis dct havdc r'ærct en

tilfældig form med huller i, r-ar det
ikkc ncr sa intcrcssant.

U ku ltive ret Gen nembrud

Jeg lavcr liunstobjekter, tilført et funk-
tionelt aspekt. En kop kan godt "blot"
repræsentere fi,rnktion - men den kan

også have meget sterne bctvdning. Det
er intentionen bag, der er det afgøren-

dc. Åt stræbe efter dettc "mere", der

findcs i dct veil)-kkede kunsthåndr'ærk

er r.igtigt. Dct lvkkes ikke hele tiden,
men jeg sttæber efter det.

Dialog med omverdenen

Det betlder meget frrr mig at formidle
min keramik. Det har 1eg arbejdet med

i den serie af flasker, der hedder Deø

tr'Iørke Anul. Nogle af de steder jeg

U ku ltiveret G en nembrud, detalje

-{ært



::..: -..:siiilcr clcm. l-rer iee opiordret
: ,.. -ti :..r skrir-c de ord, dcr ialdt dem
r.i. r,rr clc sa f-laskcrne. Jeg fik mange
,:.: - ii:r Glasnost til Brombær - for

:, ,r:.rt opt-attcs mcget forskclligt.
\ iursr intercssant, når man arbejder
::lccl tormudr-ili1ing.
I ir-rin r-iclereudvikling af arm6cn har
publikums input r'æret inspiration. Jeg
h,rr toliuserer pa tre af de ord jcg fik:
,1ii'1.;t, Fanlor rtu

I,',llrt'ilt - og har
-rnrli'seret, irvilkc
.i;'1c ri de oprinde-

-:gc flasker, der gav
..ssociationcr i de
::c letninger. Jeg
:l.u tbrholdt mig til
oplittclser af form
()s ord og dette har
sk:rrpet r.ærkcrne
og qir-et dem flere
l-rc. Det er samtidig
i ictiqt tor mig ikke
.ri "lulike" formen, men at efterlade
ri:rcls til forskellige måder at opfatte
D.t.

\rr: man ser flaskerfle i Den Nlørke
-\rme sammen, danner de en helhed.
\len når man kigger på den enkelte
:-i;rske, trædcr personlighedcn og
p'"rbLiliums opfattelser frem - til nv
iortolkning.

Den personlige kop

\vc id6er kommer r,æltende og ieg
rl )rsoqcr lr trdnvlrc der positji.t.
Eksempelr.is med en serie af kopper,
rlcr alle er forskellige i formen og har

):n Mørke Arme

forskellige slags hanke. På den måde
afprør'er jeg formcr og n'inger mig
sclv til hele tiden at \rære sliarp, men
jeg gir.er også folk mulighcd for at
r.'ælgc en pcrsonlig kop.
Desuden har jeg opdaget, at sclvom
en skål blil.er bedre de første 30 gangc
jeg laver den, når jcg et punkt hr.or
det tipper og de bliver dårligere igen.

Jeg glemmer at kigge på formen, den

Keramik Limfjorden

*-

{

interessercr mig ikkc mere. I{unsten
forsr,'inclcr fra håndr'ærket, kan man
sige.

Vejen gennem det ukendte

Jeg I'iile "noget mecl noget kunst og
med at sktive". Ordene er blevet vigti-
ge i mit arbejde. Jeg bruger dem at
holde mig fast, genor-en'eje idier og
sfi-rke den kunstneliske videreudvik-
ling, mcn ogsa som en måde at for-
midle mit arbejde og na folk på.

Samtidig cr jeg nået til et punkt, hvor
jeg opfatter verden som kunstner og
omsætter den til liunsthåndr'ærk. Den

iX
,t.'

erliendelse har gjort mig bevidst om, .'t ',;
at det er tankesættet bag mit arbejde, 

:

dcr er afgørende - både i forhold til
hvor det placerer sig, men også i fot-
hold til min egen selvforståelse. Jeg
har hele tiden forsøgt at have hovedct
med og eftcrhåndcn fundct ind ril l<cr- q
nen nf, hi ad jeg r il mccl mir arbejclc. r

Jeg er kunsthåndværker. Ordct beskd-
ver smukt og præcist, at det både

handlcr om ånd og
hånd. Med form,
materiale, id6 og for-
dybelse fortæller jeg

min historie.
Historien bliver ved
at udvikle sig og den
bliver stærkere i for-
dybelsen. Jeg kan
ikke vente med at
lede vidcre, undersø-
ge dcn verden jcg
befinder mig i!

AI1ÅIAI,,1 GØ7'Z.|CHE erfødt i Lenttg,
7 979. Han ltar t,nrkstedryl/eiet
l'o rn a /eret i J egeryårds,qade 4 8, Aarh as.
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Artiklen er startskuddet på en arti-
kelserie med keramikere, der arbej-
der på forskellige måder.
Du kan i fremtidige numre se frem
til interviews med Anna Olivia
Kristiansen, Christin Johansson,
Claydies og Mette Maya Gregersen.


