
FED LER Krukker i kunsten nu 
Gl. Holtegaard torsdag den 17. september 2020 kl. 17-20 

 
 

 
Klara Lilja: ”Dryope”     Foto: Klara Lilja 



FED LER – Krukker i kunsten nu, der viser 20 danske billedkunstneres nyfortolkning af krukken 

som kunstværk. Her er krukken både brugsobjekt, myte, krop, lydinstrument, lærred og skulptur. En 

ny interesse for forholdet mellem menneske og natur er vokset frem. Vi begynder at kunne se 

klimaet forandrer verden omkring os, og arter inden for både dyre- og planterige forsvinder 

pludseligt. Det går efterhånden op for mange af os, både her i Danmark og ude i verden, at 

mennesket er grund til denne udvikling. Selvom vi føler os som særlige, højtudviklede skabninger, 

der har opfundet digitale verdner, kunstig intelligens, rejst til det ydre rum m.m., er vi samtidig en 

del af jordens økosystemer. Vi står med andre ord ikke udenfor naturen, men er en del af klodens 

komplicerede kredsløb. ’Af jord er du kommet, til jord skal du blive’ er blevet en aktuel og 

påtrængende realitet. 

 

Direktør Maria Gadegaard byder velkommen og giver en introduktion til udstillingen. 

Derefter går vi ind i udstillingen og kommer tættere på de enkelte værker både på egen hånd og ved 

guide. 

Kl. 18.30 slutter vi i Spiseriet, hvor de serverer en anretning og et glas vin eller en øl. 

 

Udstillere 

 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), Anna Sørensen 

(f.1968)  

 

Sted: Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, 2840 Holte 

 

Pris pro persona 250 kr.   Deadline for tilmelding Søndag den 13. september 

 

Tilmelding og betaling kun på dette link: 

https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/ee853677d48db7d/51843 
 

Offentlig transport 

S-tog: Linje E og B til Holte St., bus 193 herfra. 

RE-tog: Vedbæk St., bus 195 herfra. 

Bus: 150S fra Nørreport St., stoppested v. Gothersgade. (Transporttid ca. 30 min.) 

Bus: E15 fra Nørreport St., stoppested v. Gothersgade. (Transporttid ca. 25 min.)  

Bil 

Via Helsingørmotorvejen E47. Afkørsel 13 Gl. Holte/Trørød 

 

De bedste hilsner og på gensyn! 

Nina Linde 

 
Nina Linde 
Næstformand 
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Frederik Næblerød ” Lady Gloves”    Foto: Alice Folker 


