keramiske noter 54/2021
27. årgang
Keramikkens Venner

Reviews · Besprechungen · anmeldelser · Besprechungen · Reviews
redigeret af Gunnar Jakobsen
52 vaser · 52 buketter. Af Anne Rolsted. AR-Bog
[Website: http://www.anne-rolsted.dk], Regstrup 2021.
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Dette er en flot bog om natur og keramik, der straks
fanger ens opmærksomhed, og som man har vanskeligt
ved at lægge fra sig. Keramikeren Anne Rolsted præsenterer sine 52 vaser i denne smukke bog med ugens
buket, en vase for hver af årets uger, afbildet i helsides
format. Derudover vises et væld af vidunderlige fotos af
den vestsjællandske natur med fine nærbilleder af lige
præcis de grene, rakler, knopper, blomster, bær og frugter, der den uge viser sig i grøftekanten, skovkanten, på
engen eller langs åen. Alt sammen fotograferet på
smukkeste vis af fotografen Morten Mejlhede Rolsted.
Hver uge ledsages af en naturbeskrivelse, hvor Anne
Rolsted indlevende formidler sin indsigt og begejstring
for naturen.
Anne Rolsted (f. 1960), er keramisk formgiver fra
Kunsthåndværkerskolen i Kolding og Skolen for
Brugskunst i København med afgang 1983. Hendes
keramik har altid været tæt forankret i naturen. Også
her i disse 52 vaser er hun i tæt dialog med den natur,
den vestsjællandske, som hun er omgivet af. Hun har
sat sig for at matche vaser og buketter, der skal afspejle årets gang og synliggøre årstidernes skiften. Vaserne, der alle er rakubrændte, varierer i form med korpus fra rund til oval, alle med hals. Det er dog den
enkelte vases tekstur, enkle mønstre ofte trykt ind i
leret, og glasur, der er det markante. Keramikeren har
eksempelvis til sin første vase i uge 1 valgt hængepilen som inspirationskilde. Her er det en høj, slank vase, hvorpå hun har trykt hængepilens knopper og glaseret den. I uge 40 er det kastanjen, hvis kuglerunde
form er gengivet i vasens korpus med kastanjens
smukke grønne farve og pigge.
Bogen er en øjenåbner for alle, der elsker naturen og
leret, og som ikke kan få nok af begge dele. Alt i alt
en meget vellykket og smuk bog.

De 52 vaser er i øvrigt udstillet i Stalden på Lerchenborg Slot frem til den 12. september 2021.
De 52 vaser er i øvrigt udstillet i Stalden på Lerchenborg Slot frem til den 12. september 2021 som led i
Lundbye Kunstfestival 2021 i og omkring Kalundborg
[Website: https://lundbyekunstfestival.dk].
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