
D
en anden dag kom en ung og yn-
dig pige og købte en bønnepostej,
jeg havde lavet. Det var hendes før-
ste kunstværk, sagde hun. Jeg
tænkte: Hvorfor?! Hvis jeg skulle

gætte, ville hun have valgt et eller andet
nysseligt. Hun må have humor«, fortæl-
ler den 42-årige lerkunstner Rose Eken.

Malertape, Kleenex, en fuld og en tom
pakke, en led-pære, et kamera, en stikdå-
se på en bunke aviser, en pakke V6, en
kaktus, en stempelkande kaffe, en lille
tallerkenanretning med østers, et fyldt
askebæger, et glas rødvin og dertilhø-
rende halvtom vinfl��aske, tre halve citro-
ner, nogle lp’er, blyanter, pensler og far-
ver ... det er bare et lille udpluk af de sa-
ger, som fylder i Rose Ekens værksted, et
lille lokale på Vesterbro i København.

»Jeg samler mange af dem her op ...«.
Hun hiver en klar pose ned fra en af de

mange fyldte hylder. Den indeholder et
par kapsler og en fl��admast dåse, fundet
på gaden.

Ordensmennesket ville formentlig
kalde det rod, men ved et nærmere blik
retfærdiggøres de mange sager ved, at
omkring halvdelen er små kunstværker.
Pølset i ler. Hele og halve ideer er tømt
ud af hovedet og fylder nu i rummet, og
et blik i værkstedet giver fornemmelsen
af at smugkigge ind i en krøllet kunst-
nerhjerne.

»Gaffatapen driver mig til vanvid. Jeg
kommer hele tiden til at tage den i ler i
stedet for den rigtige«, griner Rose Eken.

Kvinden med den krøllede hjerne er
lykkedes med at gøre det til en levevej at
genskabe bønnepostej, stempelkande
og andre af hverdagens objekter i ler, en
smule skævvredne, en smule klodsede,
men ellers ganske naturtro. Hun har til-
med opnået stor dansk og international
anerkendelse for sine værker, som har
været udstillet i blandt andet Berlin,
London, Frankrig og USA. Ekens danske
gennembrud kom, da ARoS Aarhus
Kunstmuseum for tre år siden købte in-
stallationen ’Tableau’, omkring 400 små
lerobjekter.

Rose Eken gør, hvad hun altid har
gjort, siden hun var en lille pige. Genska-
ber verden i forskellige materialer og
ændrer på størrelsen. Nål, tråd, stof og
pap har været gennemgående materia-
ler, ler kom til for omkring ti år siden. Da

Vi vader rundt i den
velkendte verden på 
automatpilot, og alt, vi 
omgiver os med, bliver 
til selvfølgeligheder. 
Lerkunstneren Rose Eken 
giver os den barnlige 
nysgerrighed tilbage og får
os til at sanse verden forfra.

Rose Eken pølser verden og hverdagen i ler
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lerkunst feature 

IDA GUNDERSEN 

NATURTRO. Citroner, østers, bøger – Rose Ekens værker er så naturtro, at det kan være svært at skelne dem fra 'rigtige’ ting. Foto: Finn Frandsen



hun var først i tyverne, lagde hun vejen
forbi Edinburgh College of Art og fi��k en
bachelor of Art.

»Hvis du kan tage dig et almindeligt
arbejde, så skulle du gøre det«, sagde Ro-
ses mor mange gange. Men Rose Eken er
kunstner. Så hun valgte livet på en sten,
altså livet med havregryn i stedet for
hummer og med hjemmesyet tøj. Indtil
den dag hun kunne leve af at have titlen
lerkunstner.

»Når kunst bliver solgt til museer, skal
de gemme det til evig tid. Det er en stor
blåstempling. Jeg oplevede pludselig, at
folk troede på det, jeg laver på en anden
måde«, fortæller hun. 

En kaffekande af ler
Stempelkanden i Rose Ekens værksted
ligner en af dem fra Bodum og fremkal-
der en umiddelbart ’ku’ godt ha’ en kop
kaffe’-impuls i hjernen. Men i stedet for
at lagre synet af stempelkanden på den
blævrende harddisk uden videre refl��ek-
sion, som vi plejer, når vi bevæger os
rundt i den velkendte verden på auto-
matpilot, vågner vi op af døsen. Vi spoler
et millisekund tilbage og tænker en eks-
tra gang over stempelkanden.

Noget er ikke, som det plejer. Kanden
er af ler. Kaffen er malet på med glasur.
Bodum møder en fyr fra tredje klasse,
der har formning, er måske den første
refl��eksion. Den er naturtro, og så allige-
vel ikke. En smule skævvreden og grov.
Hjernen registrerer derefter hurtigt, at
vinen, cigaretterne, citronerne, tulipa-
nerne i vasen alt sammen er ler, som står
og udgiver sig for at være noget, det ikke
er.

»Det er først, når det velkendte frem-
står anderledes, at vi lægger mærke til
det. Rose Ekens kunst skaber en illusion
om et objekt og får den til at falde fra
hinanden igen. På samme tid. I kraft af,
at man kigger igen, begynder man at
tænke over objektet. Hvad betyder det
for en? Hvilken fortælling sætter det i
gang?«, siger Erlend Høyersten, di-

Rose Eken pølser verden og hverdagen i ler
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BLÅ BOG

Rose Eken
F. 1976 i København. Bachelor of Art fra
Edinburgh College of Art.

Rose Eken arbejder med broderi,
bølgepap, maleri og ler. Nogle af 
hendes værker kan opleves på Galleri V1 
i Kødbyen i København. ARoS Aarhus
Kunstmuseum købte i 2015 hendes 
installation Tableau.

I samarbejde med bogværkstedet BOOK
LAB har hun netop udgivet monografi��en
’Artefacts Rose Eken’. I efteråret 2018
kan man opleve Rose Ekens første 
danske solo-museumsudstilling 
på Horsens Kunstmuseum. 
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rektør for ARoS, som også har skrevet
forordet til Ekens nye monografi�� ’Arte-
facts Rose Eken’, som samler hendes
værker gennem de seneste fem år.

Fascineret af punk
Måske placerer Eken et hårdt, men hu-
moristisk spark i skridtet på forbrugs-
kulturen? Måske er de uhyggeligt man-
ge timers monotont nørklearbejde ofret
på at forme sprut, cigaretter og rockmu-
sik en kærlighedserklæring?

»Mine værker skal gerne få folk til at
tænke over, hvem vi er i verden, og re-
fl��ektere over den virkelighed, vi er i«, si-
ger Rose Eken, hvis spor af ungdom-
mens fascination af punk- og rockmusik
sidder i håret. Siderne og pandehåret er
kortrimmede, fra nakken hænger en
lang fl��etning. Hun er iført en blå- og
hvidstribet heldragt, neglene er malet
gule.

Fascinationen kommer til udtryk i
hendes værker.

»Jeg er vokset op med musik. Min mor

underviser operasangere, så der har al-
tid stået en diva og skrålet i stuen. Da jeg
gik ud af gymnasiet, fi��k jeg et arbejde
som scenetekniker og bevægede mig
rundt på punk- og rockscenen i Køben-
havn«.

Barndommen med musik og ung-
dommen som scenetekniker har lagt
grundlag for alt, hvad Rose gør i sin
praksis som kunstner, fortæller hun.

»Jeg blev meget fascineret af de store,
sorte rum bag scenetæppet. Rummet er
jo skabt til en optræden. Så der er en sær-
lig suspense og energi før og efter en op-
træden. Efter en optræden ligger der alt
muligt tilbage, som fortæller om det,
der lige er sket. Det har fået mig til at be-
skæftige mig med momentet lige før el-
ler efter en begivenhed«.

I 2012 havde hun soloudstillingen ’HIT
THE LIGHTS!’ i San Francisco, som havde
bandet Metallica som udgangspunkt. Til
lejligheden havde hun fremstillet mini-
udgaver af instrumenter fra bandets
mere end 30 år lange karriere og skabte

derigennem et portræt af bandet og dets
historie. Lars Ulrichs trommesæt og små
guitarer i bølgepap, sætlister i kæm-
peudgave, broderet i silke. Tomme ølkas-
ser og alkoholfl��asker, cigaretskod, kap-
sler, ledninger og gaffatape giver for-
nemmelsen af musikalsk slagmark. 

»Selv om mine værker er humoristi-
ske, er de også fulde af noget melan-
kolsk, noget nostalgisk. Eller noget tilba-
geskuende. Mange af mine værker refe-
rerer til en fortid«, siger Rose Eken.

Også slitagepletterne på Lars Ulrichs
trommeskind er broderet på silke i sirli-
ge korssting. Dermed er sporene efter
hundredvis, måske tusindvis, af trom-
meslag fra koncerter og fra øvetimer for-
eviget. Den kæmpe rytmiske energiud-
ladning er forvandlet til et stille broderi,
som på et splitsekund vidner om en tid,
der er gået. Med fi��ngersnilde og præci-
sion har hun forvandlet det rå, det grove
og det maskuline rockunivers til et skrø-
beligt dukkeunivers.

»Rose Ekens keramiske værker står så

SLURK. Skulle det være en kop kaffe? Eller et glas vin? Foto: Finn Frandsen
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Tilbud
Sly

Sovesofa med sengetøjsmagasin.
Springmadras med posefjedre.

4 farvemuligheder.
140 x 200 cm.

Normalpris 6.990,-

Nu 4.990,-

Recast
Sovesofa med sengetøjsmagasin.

Springmadras med posefjedre.
5 farvemuligheder.

140 x 200 cm.
Normalpris 6.690,-

Nu 5.290,-

Osvald
Sovesofa med sengetøjsmagasin

Springmadras med posefjedre.
Sort eller grå
150 x 200 cm.

Nu 9.990,-

Blue Moon
Rosenørns Allé 2-4
1634 København V
33130131
www.bluemoon.dk
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hjælpeløse. De vil så gerne være den æg-
te vare, men bliver det aldrig. Hun gen-
modellerer verden i et materiale, der gør
verden mere skrøbelig, end den i virke-
ligheden er, og understreger altings for-
gængelighed«.

Det siger lektor og ph.d. Troels Degn
Johansson, der er leder af Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arki-
tektur, Design og Konservering, KADK,
Instituttet for Bygningskunst og Design
– Glas og Keramik. Og dermed er hendes
materialevalg paradoksalt.

Når elever på KADK lærer det kerami-
ske håndværk, er design og holdbarhed
essentiel. På samme måde, som man i år-
tusinder har formet ler til redskaber,
som har hjulpet os i vores dagligdag.

»Eleverne har et ideal om at lave ting,
der skal vare. Som arkitektoniske kom-
ponenter, til udsmykning eller som
brugskunst. Ting, som bliver udviklet ud
fra et designperspektiv. Det skal være go-
de løsninger, der ikke smuldrer. Rose
Eken gør det modsatte«, siger han.

Rose Eken leger med lerets uforudsi-
gelighed:

»Ler er så taktilt, så formbart. Jeg el-
sker at lege med et materiale, der har så
stor en spændvidde – fra det store, tun-
ge, dumme askebæger, vi lavede i tredje,
til det helt fi��ne, tynde porcelæn. Og så le-
ver det sit eget liv. Det knækker hurtigt,
det ændrer form og størrelse, når man
brænder det. Der opstår altid noget
uventet i processen«, fortæller Rose
Eken.

Langtidsholdbart ler
De tidligste rester af keramik er fundet i
Japan og formet omkring 10.500 år f.Kr.
Heller ikke dengang kunne vi dy os for at
hælde lidt menneskelig fantasi i vores
lerfade og forme fortællinger i keramik-
ken. Kunst og praktisk funktion har alt-
så siden tidernes morgen gået hånd i
hånd, når vi har formet det klæbrige ma-
teriale.

»I dag er materialet, som har formet
vores hverdag i millennier, og på mange

måder derfor har skabt os, så selvfølge-
ligt, at vi knapt registrerer en tallerken i
stengods, koppen i porcelæn eller mug-
gen i lertøj, vi bruger hver eneste dag.
Som så mange andre ting, vi også tager
for givet og dermed glemmer at bemær-
ke. Men når vi forstyrres, når noget afvi-
ger fra normen, så ser vi«, skriver ARoS-
direktør Erlend Høyersten om Rose
Ekens kunst i sit forord til ’Artefacts Rose
Eken’.

På trods af værkernes skrøbelige ud-
formning vil de formentlig have en
plads i verden længe efter vores tid og
ændre status fra samtidskunst til noget,
som kan bruges til at analysere en svun-
den tid.

»Om hundrede år er alting glemt, og
verden vil være anderledes. Men Rose
Ekens værker kommer til at være der,
længe efter vi er borte. (..). Måske vil de
kunne slippe lyset ind og sige noget om
vores egen tid, som vi ikke selv ser«, skri-
ver Erlend Høyersten.
kultur@pol.dk

KOPIBOG. Jean Genets ’Tyvens dagbog’ i næsten tro kopi, men den rummer dog ikke lige så mange ord. Foto: Finn Frandsen


