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FED LER 

Krukker i kunsten nu 
 

28. AUG 2020 – 10. JAN 2021 
Udstillingsåbning 27. AUG 2020 
 
Våd ler, en mineralsk duft af jord, den kolde overflade mod hændernes bløde hud, en 
krakeleret struktur for øjet at drukne i. Ler er tilbage på alles læber. Nu åbner  
Gl. Holtegaard en stor gruppeudstilling med leret som omdrejningspunkt. FED LER: 
Krukker i kunsten nu viser 20 billedkunstneres leg med det sagnomspundne 
materiale. 
 
I den kommende udstilling på kunsthallen Gl. Holtegaard er sanselighed i højsædet. Når 

gæsterne træder ind i den gamle barokvilla, vil de opleve at træde ind i et jordfyldt landskab. 

Jord fra rondellen foran hovedhuset er gravet op og danner både underlag for værkerne og 

for de besøgendes gang gennem udstillingen. Denne iscenesættelse vækker både føle-, 

syns-, lugte- og høresansen og skærper oplevelsen af de mere end 60 værker af de 20 

danske billedkunstnere, der fylder udstillingsrummene. Nogen værker står eller ligger direkte 

på jorden, mens andre er installeret på podier. 

 

Her må de besøgende, hvad man ellers aldrig må på en kunstudstilling – nemlig røre 

udvalgte værker. Som en del af udstilling sanselige spor bliver gæsterne opfordret til at 

undersøge nogle af værkerne, ikke bare med øjnene, men også med hænderne. 

 

http://glholtegaard.dk/da/


 

 

Fascinationen af leret som materiale er en af de mest markante tendenser på kunstscenen 

lige nu. Det tunge, taktile ler med de uendelige og alsidige udtryksformer - glasagtig og 

papirtyndt porcelæn, hårdfør stentøj eller det mere porøse lertøj. Tendensen rækker langt 

tilbage i kunsthistorien, senest til 1960- og 70'ernes fascination af pangfarver, organiske 

former og økologiske livsindstilling, der i disse år er på genbesøg i både modebillede og 

tidsånd. Det levende materiale rammer dermed ind i en af vores tids højaktuelle 

politiske emner, nemlig bæredygtighed og økologi.  

 
Udstillingen FED LER: Krukker i kunsten nu præsenterer værker af 20 toneangivende, 
danske billedkunstnere, der alle har produceret krukker i ler inden for de seneste år. De mere 
end 60 værker viser samlet den forskellighed, der gør sig gældende inden for 
billedkunstneres brug af ler i kunsten i dag. 
 

Medvirkende kunstnere 

Lisbeth Bank (f.1975), Claus Carstensen (f.1957), Cathrine Raben Davidsen (f. 1972), Rose 
Eken (f.1976), Nour Fog (f.1981), Ida Kvetny (f.1980), Klara Lilja (f.1989), Carl Mannov (f. 
1990), Karl Monies (f.1984), Mie Mørkeberg (f.1980), Ursula Nistrup (f.1974), Fie Norsker 
(f.1974), Frederik Nystrup-Larsen (f.1992), Frederik Næblerød (f.1988), Knud Odde (f.1955), 
Anna Samsøe (f.1987), Andreas Schulenburg (f.1975), Anna Stahn (f.1994), Dan Stockholm 
(f.1982) og Anna Sørensen (f.1968) 
 

Katalog 
Sammen med udstillingen udgiver Gl. Holtegaard et omfattende og rigt illustreret katalog på 
både dansk og engelsk. Publikationen indeholder tekster af Gl. Holtegaards direktør, Maria 
Gadegaard, samt forfatter og kunsthistoriker Ida Marie Hede, klassisk arkæolog og ph.d. 
Rune Frederiksen og kurator og ph.d. Charlotte Sprogøe. Desuden vil kataloget indeholde et 
genoptryk af den amerikanske forfatter og essayist Ursula K. Le Guins Bæreposeteori om 
fiktion (1986). Kataloget er designet af Spine Studio. 
 
Formidlingsprogram og lerværksted 
I et nyetableret kreativt værksted i udstillingen kan både børn og voksne få fingrene ned i 
leret hver dag i kunsthallens åbningstid. Der vil også løbende i udstillingsperioden blive budt 
på både kurser og workshops for hele familien i værkstedet. Derudover suppleres 
udstillingen af et arrangementsprogram med talks, det korte omvisningsformat Kunst & Cider 
samt Garden og Art Walks. Det endelige program offentliggøres inden åbning på Gl. 
Holtegaards hjemmeside. 
 
Udstillingsåbning og -periode 
Der er udstillingsåbning torsdag, 27. august 2020 kl. 17-19:30, hvor alle er velkomne. På 
udstillingens åbningsaften vil der være en performance med et korværk for otte sangere af 
performanceduoen Philip/Schneider. 
Udstillingen løber fra fredag, 28. august 2020 til og med søndag, 10. januar 2021. 
Åbningstider: Tirsdag-søndag: 12-17, torsdag: 12-20, mandag lukket. 
 
NB: På Gl. Holtegaard følger vi naturligvis de danske sundhedsmyndigheders retningslinjer 
for COVID-19. 
 
Pressekontakt 
For yderligere information om udstilling, preview eller interview med kunstnere kontakt: 
 
Nina Peitersen 
Presse- & kommunikationsansvarlig 
ninp@rudersdal.dk 

http://www.glholtegaard.dk/
http://www.glholtegaard.dk/
mailto:ninp@rudersdal.dk


 

 

4580 0878 / 7268 5892 
 
Pressemateriale kan downloades her.  
 
Udstillingen er generøst støttet af: 

Augustinus Fonden, Spar Nord Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Konsul George Jorck og hustru 
Emma Jorck's Fond, Knud Højgaards Fond, William Demant Fonden, Ernst B. Sund Fonden og Toyota-Fonden. 
 
Nordea-fonden støtter udstillingens formidlingsprogram. 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram. 

https://glholtegaard.dk/da/presse/

