
Helle Nybo Rasmussen Helle Nybo Rasmussen 
KeramikværkstedetKeramikværkstedet
Bille Brahesvej 1, BaghusetBille Brahesvej 1, Baghuset
1963 Frederiksberg  C, DK1963 Frederiksberg  C, DK

Tlf. + 45 35 35 18 38Tlf. + 45 35 35 18 38

Uddannet som Keramisk formgiver på Skolen for Brugskunst i København.Nu Danmarks Uddannet som Keramisk formgiver på Skolen for Brugskunst i København.Nu Danmarks 
Designskole. Afgang 1980. Medlem af Danske Kunsthåndværkere.Designskole. Afgang 1980. Medlem af Danske Kunsthåndværkere.

Modtaget legater fra: Statens Kunstfond, Danmarks  Nationalbanks Jubilæumsfond, Modtaget legater fra: Statens Kunstfond, Danmarks  Nationalbanks Jubilæumsfond, 
Thomas B. Thrieges Fond, og Oktoberfonden.Thomas B. Thrieges Fond, og Oktoberfonden.

Udstillinger:Udstillinger: Blandt andet:  Forårsudstillingen på Charlottenborg.Køge Kunstforening.  Blandt andet:  Forårsudstillingen på Charlottenborg.Køge Kunstforening. 
Helligåndshuset.Røde Kors Kunstforening. Danmarks Radios Kunstforening. B.K.R.F. Helligåndshuset.Røde Kors Kunstforening. Danmarks Radios Kunstforening. B.K.R.F. 
Kredit`s Kunstforening. Hovedstadsrådet`s Kunst- forening   Kredit`s Kunstforening. Hovedstadsrådet`s Kunst- forening   Københavns Kommunes Københavns Kommunes 
Udstillingsbygning i NikolaiUdstillingsbygning i Nikolai: : Kunsthåndværk og ArkitekturKunsthåndværk og Arkitektur..    ..    Dansk  Arkitekturcenter i Dansk  Arkitekturcenter i 
Gl. DokGl. Dok::Formgivning og Udsmykning iFormgivning og Udsmykning i  tegltegl.. Geografisk Have i Kolding Geografisk Have i Kolding::PortalerPortaler

Udført udsmyknings og restaureringsopgave i tegl for Ingeniørenes Pensionskasser til Udført udsmyknings og restaureringsopgave i tegl for Ingeniørenes Pensionskasser til 
Grøn`s Pakhus, Holmens Kanal 7, København. Præmieret af Udvalget til Hovedstadens Grøn`s Pakhus, Holmens Kanal 7, København. Præmieret af Udvalget til Hovedstadens 
Forskønnelse. 1992Forskønnelse. 1992
Portaler til Økologisk Center 1990: opstillet på Ny Ryomgård på Djursland.Portaler til Økologisk Center 1990: opstillet på Ny Ryomgård på Djursland.
Gulv med relief for blinde til Vejen Museeum 2003Gulv med relief for blinde til Vejen Museeum 2003

Jeg arbejder med udsmykninger i tegl, som en integreret del af byggeriet og jeg holder af Jeg arbejder med udsmykninger i tegl, som en integreret del af byggeriet og jeg holder af 
at skabe mønstre med  de skårne tegl,og at arbejde med de smukke nuancer mellem de at skabe mønstre med  de skårne tegl,og at arbejde med de smukke nuancer mellem de 
gule, røde og brune tegl. gule, røde og brune tegl. 

Jeg stempler figurer i de endnu våde tegl, glaserer. En enkel sten i en mur skaber liv, gør Jeg stempler figurer i de endnu våde tegl, glaserer. En enkel sten i en mur skaber liv, gør 
en flade speciel.en flade speciel.

Jeg arbejder med glaserede tegl, indlagt i beton. De strålende farver i glasuren er smukke Jeg arbejder med glaserede tegl, indlagt i beton. De strålende farver i glasuren er smukke 
i sammensætningen med den grå beton. Og velegnet til at bryde en ensar-tet flade. i sammensætningen med den grå beton. Og velegnet til at bryde en ensar-tet flade. 

Søjler i tegl med kapitæler i forskellige udformninger, glaserede eller i det rå ler, er emnerSøjler i tegl med kapitæler i forskellige udformninger, glaserede eller i det rå ler, er emner
jeg arbejder med.jeg arbejder med.

Udover mit arbejde med udsmykninger i tegl arbejder jeg med brugsting i lertøj og Udover mit arbejde med udsmykninger i tegl arbejder jeg med brugsting i lertøj og 
porcelæn.porcelæn.
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