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Kære kollega. Jeg vil gerne bestille en kageopsats hos dig.  
Den skal være…… 
 
De seks yngre danske keramikere bag udstillingsgruppen 
Inhabitants har sat kagefadet i centrum på deres kommende 
udstilling hos Copenhagen Ceramics. De har valgt at bestille 
nye fade hos hinanden og har hver især givet de andre 
overordnede retningslinjer for hvordan der skulle arbejdes  
med opgaven. Ud af dette er kommet 30 nye bud på kagefade, 
som er udtryk for en krydsning af idéerne hos bestilleren  
og den som har fortolket og udført fadet. Resultaterne af 
projektet kan ses i galleriet fra 26. april frem til 19. maj 2012. 
 

 
Inhabitants består af keramikerne Mikael Jackson, Kristine Tillge Lund, Signe Schjøth, Louise  
Birch, Ole Vesterlund og Christin Johansson. De har med udgangspunkt i historien om, at 
Copenhagen Ceramics tidligere har huset en kagefabrik, valgt at arbejde med temaet kagefade 
eller kageopsatser til denne udstilling. Gruppen har eksisteret siden 2010 og opererer som  
et udstillingskollektiv parallelt med de enkelte kunstneres egen kunstneriske virksomhed.  
  
Gruppens arbejdsmæssige formål er at skabe mulighed for en anden slags praksis end den, som  
den enkelte kunstner selv står for. Der søges efter nye metoder til at sætte den kreative proces under 
lup. Hvad sker der, når man udfordrer sine egne vaner som kunstner, selve idéen om individets 
autonomi i skabelsesprocessen? Hvis, f.eks., du som kunstner skal forsøge at udføre en andens idé 



og vision – modtage en bestilling fra kollegaen? Hvordan vil du tolke den? og hvor meget af dig  
selv skal og kan rummes i det færdige udtryk?  
  
Til den kommende udstilling på Copenhagen Ceramics har hver kunstner fremstillet fem 
kageopsatser ud fra de øvrige kollegers individuelle instrukser.  Bestillingerne har vidt forskellig 
karakter – med større og mindre inspiration i kagespisningens forunderlige kulturhistorie.  
Fra rokokodrømme  til Karen Volf- kagens industrielle saglighed. Eller i spørgsmålet om hvorfor 
kager ofte er blevet opkaldt efter berømte skuespillere og komponister? Ser vi mon snart en 
Trentemøller-kage? Og hvordan skal fadet til den se ud?  
  
Inhabitants-gruppens medlemmer er alle udddannede indenfor de sidste 10 år. Deres individuelle 
arbejdsområder er – store indbyrdes forskelle ufortalt - rodfæstet i nutidens konceptuelle tilgang  
til skabelsen af det kunstneriske udtryk, hvilket også ses i deres måde at arbejde på med den 
funktionelle tradition, således som det er tilfældet i den aktuelle udstilling. 
  
Gruppens medlemmer er blandt de førende i den yngste generation af danske keramikere. De fleste 
har allerede en lang og imponerende udstillingsvirksomhed bag sig, både i Danmark og i udlandet. 
Flere har modtaget priser, bl.a. Annie og Otto Johs. Detleffs Keramikpris, for talentfuldt og originalt 
at udvikle og videreføre den stærke danske keramiske tradition.  
  
Lørdag 28. april klokken 14 inviteres til Artist talk med Inhabitants i galleriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yderligere oplysninger kan findes på www.copenhagenceramics.com 
hvorfra der også kan downloades fotos. 

Copenhagen Ceramics    Kontakt: Martin Bodilsen Kaldahl 
Smallegade 46, baghuset, 2. sal tv  Mobil: 2728 5452 
2000 Frederiksberg   martin@copenhagenceramics.com  

Onsdag — fredag: 13 – 18  
Lørdag: 12 – 16 


