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KeramisK 
samling 

i Paris
I snart seksti år har hovedsetet til Academie internationale de la 

céramique, AIC, ligget i Geneve. Med to års mellomrom arran
gerer organisasjonen sin generalforsamling rundt om i verden, 
de siste årene i Kina, Latvia og Korea. Da AIC la sin 44. gen eral
forsamling til Paris tidligere i år, var den franske hovedstadens 
feiring av keramisk kunst preget av sveitsisk grundighet.

AIC inngår som en operativ enhet i UNESCOs NGOporte
følje, og er følgelig en del av FNs vitenskaps og kulturorganisa
sjon. UNESCO har i alt 356 organisasjoner på sin liste, og AICs 
mandat er å: «Oppmuntre til kulturelt samarbeid mellom kera
mikere fra hele verden, og å bidra til kontakt mellom keramikere 
og museumskuratorer og eksperter, kjennere, amatører, kultur
institusjoner; samt stimulere interessen for keramikk og fremme 
keramisk kunst, og bistå enkelte kontemporære kunstnere.» AICS 
medlemsopptak skjer utelukkende gjennom anbefalinger fra  
andre medlemmer. Medlemmene teller i dag kun 440 utøvere, 
men organisasjonen tar også opp støttemedlemmer som har nød
vendig faglig ballast.

paRallelt Med geneRalfoRsaMlingene avholdes 
det fagkonferanser. Årets konferanse gikk av stabelen i UNESCOs 
hovedkontor. Listen med innleggsholdere talte blant annet den 
franske filosofen og forfatteren Yves Michaud, som gav et histo
risk perspektiv på de ulike kunstartenes hierarkiske posisjoner, 
og han viste at mye er snudd på hodet opp gjennom tidene. Han 
mener at kunsten i vår egen tid har vunnet en stor frihet, sam
tidig som situasjonen i dag fremstår som «desorienterende».  
Keramikkeksperten Alexandra Jaffré kom fra auksjonshuset 
Camard, der man har satset på salg av kontemporær keramikk, 
og hun omtalte i sitt innlegg utfordringene med å skape et slik 
annenhåndsmarked for keramisk kunst. Hun mente blant annet 
at gallerister og kunstnere er feige og ikke tør å konfrontere sine 
galleritilpassede priser med markedsmekanismene utenfor.

Teoretiker og kurator Louise Mazanti talte på sin side i mer 
abstrakte vendinger, og beskrev leire som «ren materialitet.»  
Når leiren transformeres til et fysisk objekt, mener hun at gjen
standen opptrer som direkte «menneskelig energi», og hun anser  
keramikk som en materialisering av noe meningsfylt vi ellers ikke 
kan gripe. 

Signe Schjøth

Seeping, Creeping, 

Breeding N 4, u.å., 

keramikk, glasur

Raphaël de Villers

Goldorak femme girafe, 

2009, høybrent porselen 

med glasur, (76x52x50cm).

Foto: Christer Dynna

Internasjonalt stevne samlet  keramikere 
fra 55 land hos UNESCO i Paris mens det 
rundt i byen ble vist keramisk kunst fra 
nesten hele verden. 
 

Kunsthøgskolen i Oslo 
Fakultet for visuell kunst, 

Kunstfag
har ledige 
stillinger:

 

Stud ie leder 
100% stilling
åremål 4 år 

søknadsfrist: 15.01.11

 
Professorat  i 
Graf i sk  kunst

100% stilling
åremål 6 år  

søknadsfrist: 15.02.11

Førsteamanuensis grafisk kunst
50% stilling 
åremål 4 år 

søknadsfrist: 15.02.11

For ytterligere opplysninger om stillingene:
www.khio.no/Norsk/Nyheter/Ledige_stillinger

UTSTILLINGSPLASS
2012 OG 2013
Kunstnere og kunsthåndverkere som ønsker plass i 
2012 og 2013 inviteres til å søke.
Søknader sendes innen 15. januar 2011 til:
Nord-Trøndelag fylkesgalleri
Kulturhuset i Namsos, 7800 Namsos

STIPEND 2011
Arbeidsstipend kr 25 000
Kan søkes av alle kunsthåndverkere og kunstnere.
Stipendet er knyttet til en måneds opphold ved 
utleieatelieret «Snedkeriet», Namsos.
I tillegg til stipendet dekkes husleien for en person 
i en måned.
For kunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Nord-

Trøndelag:
Reisestipend kr 15 000
Utstillingsstipend/prosjektstøtte kr 50 000
Søknad om utstillingsstipend/prosjektstøtte skal skrives 
på skjema som fås ved henvendelse til galleriet.

Blant søkerne på arbeids- og reisestipend blir det 
nominert inntil 8 som blir invitert til å delta på 
sommerutstilling i Nord-Trøndelag Fylkesgalleri i 
juni-august 2011.
Tildeling skjer blant deltakerne på utstillingen.

Skriftlig søknad med CV og digitale foto av fem 
arbeid ønskes for alle søknadene.
For arbeids-, reise- og utstillingsstipend/prosjekt-
støtte må det legges ved plan for bruk av stipen-
det/støtten.

Søknader sendes innen 15. Januar 2011 til:
Nord-Trøndelag fylkesgalleri
Kulturhuset i Namsos, 7800 Namsos.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Nord-
Trøndelag Fylkesgalleri, tlf. 74 21 73 30, e-post: 
fylkesgalleriet@museetmidt.no
web: www.fylkesgalleriet.no

Nord-Trøndelag fy lkesgal ler i 
– en avdeling i Museet Midt IKS 
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fRansK KeRaMisK Kunst ble 
også løftet frem Musée des arts décoratifs, 
det nasjonale kunstindustrimuseet som 
ligger i en av fløyene på Louvre. Museets 
stil møbler og kunstindustri fra middel
alderen frem til i dag var flankert av kon
temporære arbeider av keramikere som 
arbeider i Frankrike. Disse salene tillot at 
vår egen tids keramiske kunst kunne stå i 
direkte relasjon til tradisjonene, på tvers 
av tid og rom. Halve utstillingen innfil
trerte den faste samlingen, og her viste 
man nær femti estetiske tablåer bestående 
av enten installasjoner eller stille ben. Med 
dette grepet oppnådde kurator Frédéric 
Bodet flere steder å skape en forbløffende 
visuell harmonisk dialog mellom dagens 
kunstnere og Historien med stor H. Cir
cuit céramique aux Arts Décoratifs, som 
museets oppvisning het, inkluderte i alt 90 
arbeider av 65 kunstnere.

Den andre halvparten, som bestod av 
keramisk kunst med et mer robust este
tikk, var plassert i saler som også til vanlig 

Wayne Fisher

To skulpturer, 2006

Vase, 1997, glasert og 

sandblåst porselen.

Gregoire Scalabre

Astrée, 2010

15000 porselensvaser, 

polypropylen, metall.

Sylvain Ramolet, 

Cyclope, 2009,  

fajanse og  stål
Foto: Christer Dynna

Ruth Gurvich

Fra seriene Paysage Bleu,  

Pleurs, 2002, akryl og blyant  

på Tyveck-papir, og 

Lightscape (detalj), 2010 

bisquit-porselen installasjon. 

Caoline Rennequin

Portrett av veskene Billy, Gilbert,  

Twee og Lucien, 2009, 

brent leire og olje.

Rachel Labastie

Hindringer, installasjon 2010,

uglasert/ bisquitporselen.

Elsa Sahal

Rompe/ ben, 2009,

Bein/ fot, 2009 

brent, glasert leire.

Cathy Coez 

Før krigen (detalj), 2010, 

porselen, leire og glasur.

Alle foto: Christer Dynna

Blant de andre som var innom talerstolen 
på UNESCO og fikk innleggene sine gjen
gitt i AICs katalog, var den unge franske 
skulptøren Elsa Sahal, som har adoptert 
keramikk som sitt nye materiale, Piet Stock
mans, en tysk designer og keramiker hvis 
arbeid med porselen gjennom et langt liv 
har høstet bred anerkjennelse, samt Alain 
Kirili, Claudi Casanovas, Jean Girel, Jim 
Romberg og Vincent Baranger.

en utstilling med AICmedlemme
nes arbeider ble vist samtidig med gene
ralforsamlingen. Årets utstilling talte 200 
innsendte verk og ble vist på Sèvres – Cité 
de la céramique. Keramikkmuseet, som  
i dag er statseid, er bygget opp rundt en 
samling grunnlagt i 1801 av Alexandre 
Brongniard, i tilknytning til den kjente 
porselensfabrikken i utkanten av Paris. 
Foruten medlemmenes mønstring hadde 
museet også laget en egen utstilling med 
fokus på fransk keramisk kunst fra de  
seneste ti årene.

er viet temporære utstillinger. Her tronet 
flere store, sorte skulpturer av Elsa Sahal, 
og hele etasjen, der mer enn 40 arbeider 
var samlet, fremstod som en klar kontrast 
til resten av museets Circuit.

Det er nær tyve år siden sist gang AIC 
var samlet i Paris. Og vertsbyen for den 44. 
generalsforsamlingen grep med stor entu
siasme anledningen til å belyse keramisk 
kunst i stor bredde. Som koordinator for de 
mange parallelle evenementene stod orga
nisasjonen Ateliers d’Art de France, som 
har 2800 medlemmer innen blant annet 
fagområdene glass, keramikk, tekstil, me
tall og tre. Organisasjonen ble grunnlagt 
allerede i 1868, og har lang erfaring med å 
arrangere utstillinger. De står blant annet 
bak Paris sin godt besøkte Maison&Objet, 
en varemesse opprettet i 1949, den gang 
under tittelen Le Salon des Ateliers d’Art.

i tillegg til Museenes sammen
lagt sterke innsats for å formilde samtids
keramikk, åpnet også mer enn førti utstil
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linger med internasjonal keramikk i gal
lerier og andre visningsrom over hele byen. 
Hovednedslaget var i Paris sitt galleri
distrikt og nær Pauluskatedralen. I disse 
spredte utstillingene var det ikke noe sam
lende tema, og kvaliteten var ujevn selv om 
en rekke nasjoner benyttet seg av anled
ningen til å vise frem sine beste utøvere. 
Foruten en visning av norsk keramikk, 
stod også større og mindre mønstringer av 
meksikansk, koreansk, japansk og kinesisk 
keramisk kunst på programmet.

Et visningssted som maktet å skille seg 
ut blant de mange hvite kubene, var anti
kvitetsforretningen Gismondi, nær Made
leinekirken. Over tre etasjer i en typisk 
parisisk bygård fra tidlig 1800tallet, hadde 
eieren overlatt regien til Galerie Helen
Becks utstilling C-ram-X. Gjennom å kom
binere de keramiske objektene, som pri
mært hadde et figurativt formspråk, med 
et utvalg av antikviteter, etablerte utstil
lingen en følelse av oppbrudd i «be bodde» 

Charlotte Nordin

Birds nest, 2009 

(1x1x2 m) mangatonleire. 

Gitte Jungersen

Wight sight, 2008

(24x38x21 cm) 

Daphne Corregan

Hole, 2009

(76x40x40 cm)
Alle foto:  

Christer Dynna

Simone Van Bakel

Slob Slob, 2009 

(44x49x10 cm), 

keramikk, perler,  

glass og lakk.

Rem Posthuma

Arabesque black  

(detalj), 2008, 

(270x170x7 cm).

Judith van den Boom

Roots vessel, 2009, 

(55x60 cm), 

porselen, glasur.

Bak: Naomi Matthew

og Virginia Scotchie.

Gitte Jungersen

Place to be lost, 2008

omgivelser. Dette ga et fint bakteppe til 
arbeider av blant annet danske Gitte Jun
gersen. En av fremgangsmåtene hennes 
går ut på å kapsle kommersielle nipsfigu
rer inn i knudrete former av leire dekt 
med tykke glasurer. Keramikk med am
orfe former kunne forstås som et bilde på 
de «borgelige og polstrede» omgivelsene 
de ble vist i.

et Mangelfullt tReKK ved AICs 
internasjonale keramikkmønstring i Paris 
var den totale dominansen av utøv ere fra 
den nordlige halvkule. En av årsakene til 
denne skjeve representasjonen forklares 
med måten AIC organiserer sin medlems
mønstring på, og det faktum at reise og 
opphold til Paris fort blir for dyrt for mange 
medlemmer. Heller ikke på generalfor
samlingens konferanse ble dette diskutert. 
Da dette programmet gikk av stabelen i 
hovedkontoret til UNESCO, ble den uba
lanserte deltagelsen ekstra tydelig. AICs 

medlemmer representerer 55 land, men 
det var ikke tatt noen grep for å kompen
sere fraværet av den store kontingenten 
som kunne vært med, blant annet fra det 
afrikanske kontinentet. En utstilling pro
dusert av World Craft Council, La nouvel-
le génération, på tross av tittelen bare en 
liten mønstring av tolv kunstnere, og for
uten Israel favnet ikke utstillingen mer av 
verden enn Schengenområdet.

www.aic-iac.org – http://ngo-db.unesco.org
www.ateliersdart.com




