
”Makers of Today – Arts + Crafts II” er først og fremmest 
en kunsthåndværkudstilling, hvor man kan opleve 20 
kunsthåndværkere, der arbejder indenfor et bredt spektrum 
af klassisk kunsthåndværksmæssige genrer: tekstil , keramik, 
smykker, glas. Alle er de markante skikkelser inden for enten 
en regional, national eller international scene og arbejder mere 
eller mindre banebrydende i det, man kunne kalde et ’cross 
over’ felt imellem kunst og kunsthåndværk. Det er samtidig en 
udstilling, der fortæller en historie om kunsthåndværkets rejse 
fra tradition til konceptuel ekspression. I udstillingen ”Makers 
of Today – Arts + Crafts II” er der derfor implicit indlejret et 
spørgsmål, der har overskygget kunsthåndværkets position i 
kunstverdenen i mange år: Er kunsthåndværk kunst? 

Når kunsthåndværk i denne sammenhæng udstilles på Kunsthal 
Nord - ”et udstillingssted for samtidskunst” - er genren da 
accepteret som havende sit udgangspunkt i kunstens verden, 
eller er det håndværket og funktionen, der er hovedsagen i 
praksisformen? Det er netop kunsthåndværkets særlige karakter 
som både brugs- og kunstobjekt, der gør karakteriseringen 
besværlig.  Fremhæver man den ene egenskab frem for 
den anden, betyder det netop samtidig, at man overser et 
definerende element af kunsthåndværkets karakter.

Det er en vanskelig opgave at skulle definere, hvad ’kunst’ er. 
Kunst og kunsthåndværk er foranderlige størrelser og vores 
definition af, hvad der er det ene, eller hvad der er det andet 
ændres i den historiske sammenhæng. Man kan begynde ved 
ordets oprindelse: ’kunnen’. Det henviser til det at mestre en 
særlig færdighed, og man kan sige, at hele kunstbegrebet er 
knyttet til en håndværksmæssig kunnen. I denne optik giver 
det ikke mening at ekskludere kunsthåndværk fra kunsten, og 
tidligere skelnede man dog heller ikke imellem maleri, skulptur, 
og det man i dag vil kalde kunsthåndværk: vævning, keramisk- 
og træarbejde mm. 

KUNSTHÅNDVÆRKET ADSKILLES FRA KUNSTEN
I 1700-tallet blev ’æstetikken’ etableret som en selvstændig 
erkendelsesform og det medførte en opdeling af den såkaldte 
’anvendte kunst’ og ’rene kunst’. Den tyske filosof Alexander 
Gottlieb Baumgarten forfattede i 1750-1758 værkserien 
”Aesthetica”, hvorefter man i filosofien begyndte at tale om 
en særlig æstetisk sfære, hvori kunsten var selvstændiggjort 
og fri fra virkelighedens krav. Den tyske filosof Immanuel Kant 
foretog senere i værket ”Kritik af dømmekraften”, 1790, den 
første væsentlige udfoldelse af den ’æstetiske smagsdom’. For 
Kant havde den frie kunst ikke andet formål end sig selv og 
skulle ikke tjene et påtvunget formål, som kunsthåndværket 
gjorde det. Det var altså ikke længere muligt at tale om 
kunsthåndværk som kunst. Kunsthåndværket var netop bundet 
til virkeligheden i kraft af sit udgangspunkt som brugsgenstand. 
Det indeholdt derfor ikke et æstetisk erkendelsesfelt og kunne 
ikke sammenlignes med kunst.

DET SKØNNE HÅNDVÆRK
I opposition mod denne opdeling af kunstens og virkelighedens 
liv oprettedes i 1860’erne den britiske Arts and Crafts bevægelse. 
Grundlæggerne bag var kunstneren William Morris og kritikeren 
og skribenten John Ruskin, der begge fandt inspiration i Karl Marx’ 
økonomisk-filosofiske teorier fra 1844, der analyserer, hvorledes 
industrialiseringen og arbejdsdelingen adskiller den arbejdende 
fra sit produkt eller med andre ord adskiller det arbejdende 
subjekt fra sit objekt og dermed iflg. Marx fremmedgør den 
enkelte over for resultatet af sit arbejde. Håndværket var for Arts 
and Crafts-bevægelsen en måde, hvorpå man kunne føle nærhed 
til arbejdsprocessen og produktet. 

Det var Arts and Crafts-bevægelsens formål igen at samle 
kunsten og livet for at undgå denne fremmedgørelse. 
Æstetikken skulle genindføres i hverdagens objekter, 
da dekorative brugsgenstande havde samme æstetiske 
erkendelsesmuligheder for mennesket, som kunsten 
tidligere var blevet tilskrevet. For Arts and Craft bevægelsen 
fandtes kunst i al menneskelig virksomhed. Når mennesket 
blev frataget muligheden fra at arbejde æstetisk, blev det 
samtidig frataget muligheden for at leve etisk. I bevægelsens 
social-æstetiske idealer kunne kunsthåndværket fungere som 
samlende for livet og kunsten, og den kunne dermed skabe 
bedre livsbetingelser. 

BRUDDET MED ARTS AND CRAFTS
Med industrialiseringens uundgåelige fortsatte fremdrift 
forsvandt kunsten lige så stille ud af kunsthåndværket igen. 
De brugsgenstande, der tidligere havde været i hænderne på 
en kunsthåndværker, kom nu ud af maskinen. Kunsthåndværket 
blev til industrielt design, og Arts and Crafts-bevægelsen 
måtte se sig udfaset.

Modernismen indførte igen skellet mellem den rene kunst 
og den anvendte. Med ideen om, at kunst var ’kunst for 
kunstens skyld’ og skulle stille ’de store spørgsmål’, 
blev kunsthåndværket igen blot anset som dekorerede 
hverdagsgenstande. Man søgte hellere skønheden i kunstens 
egen verden. Harald Giersing, en af hovedfigurerne i den 
danske modernismebevægelse, skrev i 1917: ”Den, der elsker 
Detaljer, mangler Sans for Skønheden”. Det var en typisk 
tankegang for modernisterne, at det overornamenterede objekt 
ikke længere kunne betragtes som interessant kunst – det var 
snarere udtryk for dårlig smag. 

KUNSTHÅNDVÆRK I DAG
Kunsthåndværkets position er i dag til stadighed mere eller 
mindre uafklaret. Men på trods af, at kunsthåndværket har 
været inviteret ind og ud af kunstens verden, har det aldrig 
forladt livsverdenen. Kunsthåndværk er nemlig objekter, der 
forholder sig kunstnerisk til en hverdagspraksis. Disse objekter 
har så igennem tiden undergået forskellige transformationer 
og ses i dag som en konceptuel praksisform. Kunsthistoriker 
Louise Mazanti kalder i sin ph.d.-afhandling det transformerede 
kunsthåndværk for ’superobjekter’. Det er objekter, der i 
relation til hverdagskulturen er blevet sociale objekter og 
indgår i samspil med omverdenen. Som megen samtidskunst 
er relationel har interessen også i samtids-kunsthåndværket 
forskudt sig fra værket til relationen mellem værk og betragter. 
Mazanti beskriver, hvordan kunsthåndværket i dag kan fungere 
som katalysator for sociale og kulturelle erfaringer. Og anskuer 
man kun kunsthåndværket som en proces fra hånd til genstand 
(Mazanti kalder det ’maker-perspektivet’), negerer man den 
konceptuelle udvikling indenfor praksisformen. 

TO ’MAKERS OF TODAY’
I ’Makers of Today’ kan man blandt andet opleve keramikerne 
Jonathan Keep og Ane Fabricius Christiansen, hvis værker 
netop kan beskrives som værende konceptuelle. Værkerne 
indeholder mere end det udstillede objekt. De handler også 
om, hvilke relationer og fortællinger de kan skabe med 
materialet. 

Ane Fabricius Christiansen er en keramiker, der netop arbejder 
konceptuelt med sit materiale. Hun lader ideen være bærende 
for værkets form og fremviser i serien ”Sediment” materialets 
foranderlige cyklus.  Værket består af en serie fotografier 
af en ubrændt Royal Copenhagen kaffekop: ”Musselmalet 

Halvblonde”. Et stel, der har været i produktion siden 1775. 
Koppen bliver i sin ubrændte tilstand nedsunket i vand, 
hvorefter den lige så stille opløses og antager sig en ny form. 
Som titlen på værket antyder, har vi at gøre med et bundfald – 
en rest af det nedbrudte. Man kan spørge sig, hvor ’funktionen’ 
findes i et sådant værk, og svaret synes at ligge i socialiteten. 
Med ideen konstrueres en ny virkelighed for beskueren. Før 
og nu er indlejret i værket – i den berømte halvblonde kop 
– men samtiden fortolker det. Tiden går, tingene ændrer sig. 
Ting bliver født, og ting dør. Men smukke ting genopstår fra 
sedimentet. I værket ses altså et billede på den menneskelige 
livscyklus. 

Jonathan Keep er keramiker og har i flere år arbejdet med 
3D-printere som formgiver som supplement for hånden. Keep 
skriver i sit ”Artist Statement”, at han ser det keramiske 
objekt som en metafor for menneskekroppen. Det kan 
udtrykke tanker og følelser og eksisterer ikke bare grundet sin 
funktionalitet. Materialet har sit eget visuelle sprog og Keep 
fortolker dette for at fortælle noget om samtiden. Keep er 
derfor ikke kun interesseret i brugbarheden i de fremstillede 
objekter, men også i deres evne til at bære ideer og følelser 
og videreformidle dem. For Keep er ’maker-processen’ en 
undersøgelse af forholdet mellem natur (materialet) og kultur. 
Han undersøger forholdet mellem det vi skaber, hvorfor vi 
skaber, processen i det vi skaber og prøver herigennem at 
forklare vores eksistens. Keep arbejder således også socialt 
med sit materiale og inddrager sin egen maker-praksis i 
formidlingen af hverdagslivet.

Hvor efterlades vi nu i kunst/ikke-kunst diskussionen? Vi 
har afklaret, at konceptet og ideen har stor betydning i 
kunsthåndværket i dag – ligeså vel som materialekendskabet 
har det. Måske er svaret det enkle, at diskussionen om en 
placering er irrelevant, da grænserne i begge genrer flyder og 
overlapper hinanden. Kunsthåndværket er i denne udstilling 
præsenteret som værende konceptuelt, men måske vil 
historien se anderledes ud om et år. I skrivende stund synes en 
præcis placering i hvert fald besværlig. Som Mazanti beskriver 
det, er det ikke kun produktionsprocessen, der definerer 
kunsthåndværket. Det er objektet selv, dets indlejrede tradition 
i samspil med samtidig praksis, dets egenskab som socialt 
objekt og dets formidling af hverdagen, der lærer os mest om 
kunsthåndværkets sjæl.

PÅ ’MAK E R S OF TODAY’ K AN DU OPLEVE 
FØLG E N DE K U N STHÅN DVÆR K E R E:

Barry Stedman, keramiker (UK) · Janice Hunter, keramiker 
(DK) · Nikoline Liv Andersen, tekstildesigner (DK) · Ane 
Fabricius Christiansen, keramiker (DK) Helle Bjerrum, 
smykkekunstner (DK) · Marie Torbensdatter Hermann, 
keramiker (DK) · Helen Clara Hemsley, smykkekunstner 
(S.A./DK) · Karen Lise Krabbe, glaskunstner (DK) · Jane 
Ingerslev, tekstildesigner (DK) · Christin Johansson, 
keramiker (SVE/DK) · Bess Kristoffersen, tekstilkunstner 
(DK) · Jonathan Keep, keramiker (S.A./UK) · Kirsten Schou-
Jørgensen, tekstildesigner (DK) · Karen Ihle & Jens Eliasen, 
smykkekunstnere (DK) · Line Riisager, keramiker (DK) · 
Lotte Thorsøe, glaskunstner (DK) · Alexandra Engelfriet , 
keramiker (NL) · Peder Rasmussen, keramiker (DK) · Ned 
Cantrell, glaskunstner (UK/DK) 

Udstillingen er kurateret af keramikerne Signe Højmark og 
Dorte Visby og glaskunstner Britta Madsen i samarbejde med 
Kunsthal Nords leder, Bruno Kjær.

SALON                          TIRSDAG D. 3/6 KL. 17.00 - 18.00

Kunsthal Nord holder salon, vært er kunstformidler Astrid Gry 
Byrial. Emnet er: Kunst og sundhed – kunsten som et mentalt og 
sundhedsfremmende rum. Gratis entré.

OMVISNING                             ONSDAG D. 4/6 KL. 16.30

Gratis omvisning i udstillingen ved keramiker Signe Højmark.

KONCERT                               TIRSDAG D. 10/6 KL. 16.30

Koncert med Voce Con Corde: Charlotte Hjørringgaard Larsen, 
sopran og Ivan Olsen, guitar. Gratis entré.

SALON                          TIRSDAG D. 13/5 KL.17.00 - 18.00

Kunsthal Nord holder salon, vært er kunstformidler Astrid Gry 
Byrial. Emnet er: Kunsten og rummet – indbyrdes afhængighed og 
relationer. Gratis entré.

OMVISNING                           ONSDAG D. 21/5 KL. 16.30

Gratis omvisning i udstillingen ved keramiker Signe Højmark.

OMVISNING                                TIRSDAG D. 27/5 KL. 11

Gratis omvisning i udstillingen for de morgenfriske ved kunst-
historiker Rikke Martine Bruun Meyer.

AF KUNSTHISTORIKER RIKKE MARTINE BRUUN MEYER
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