
 

  

 

Aalborg Universitet

Keramisk naturfortrolighed

Eva Brandts nye arbejder

Jørgensen, Henning

Published in:
Fra tidernes morgen

Publication date:
2017

Document Version
Accepteret manuscript, peer-review version

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Jørgensen, H. (2017). Keramisk naturfortrolighed: Eva Brandts nye arbejder. I E. M. Brandt (red.), Fra tidernes
morgen (s. 21-23).

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 23, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/98498e59-4b9d-477c-a758-b2a16168d0f4


1 
 

Keramisk naturfortrolighed: Eva Brandts nye arbejder 

Henning Jørgensen 

 

 

Alene, ansigt til ansigt med naturen, er nogle af de bedste værker i dansk billedkunst blevet til. Det 

gælder Dankvart Dreyers studier, Th. Philipsens Saltholm-arbejder, Edvard Weies og Karl Isaksons 

Christiansø-billeder og Erik Hoppes fra Søndermarken. Naturfortrolighed var det ord, som 

kunsthistorikeren Suzanne Ludvigsen brugt til at karakterisere Dankvart Dreyers måde at lade sig 

anfægte af naturoplevelserne på og så give dem igen som kunstneriske meddelelser. Hos ham i 

form af små koloristiske mesterværker, der blev skabt langt hinsides tidens nationalromantik. 

Eva Brandts måde at udtrykke sig på i keramikken har nogle af de samme fortrolighedssamtaler 

med naturen – her den bornholmske – som baggrund for et skabende virke, hvor håndværk og 

åndsværk indgår alliance. Og når begreberne er centrale i forhold til Eva Brandt, grunder det sig på 

hendes måde at transformere det smidige og formbare ler til fast, uforanderlig substans i særlige 

meddelelser. Oplevelserne ude ægger til skabelse inde. Men resultaterne afleveres på en 

underspillet måde. Der råbes aldrig højt i hendes keramik, og tingene forsøger ikke at gøre 

opmærksom på sig selv. Der berettes sagte om oplevelser og forståelser i et af de materialer, som 

menneskeheden længst har formidlet sine tanker, glæder og frygtsomheder gennem – ud over de 

keramiske beholderes brugsværdi som hverdagsting. Keramik har humanistiske kvaliteter. 

Selv siger hun om sine inspirationer, at de er ”planter, havets liv, kraftfulde geologisk processer og 

former, og af forvandlingen af Jordens råmaterialer gennem tid”. Stavningen af ”Jorden” med stort 

vidner om hendes følte forbindelse med det givne og sig rytmisk forandrende, alt dét stof, der 

holder planeter i faste baner. Naturens voldsomme og vulkanske processer kan genkaldes i store 

”forvitrede” krukker, mens prikforløb og laserede begitninger på andre arbejder vidner om sans 

for også rofyldte øjeblikke og et stille vibrato i naturen. Kraftfuldt og lyrisk-sart står side om side.  

Der skal en særlig evne til at tolke naturens budskaber og omforme materialerne til et kunstnerisk 

udtryk, som har intensitet og nærvær i sig, hvis resultaterne skal gøre sig fortjent til betegnelsen 

kunst. En konstruktiv keramisk bearbejdningsproces må samtidigt kunne puste pulserende liv ind i 

arbejderne, såfremt de skal være mere end dygtigt håndværk. Og Eva Brandts værker – ikke 

mindst de nyeste – besidder sådanne skiftende understrømme af poesi og drama, af glæde og 

enkelte gange vibrerende uro.  

Hendes krukker og andre beholdere gemmer på et hemmelighedsfuldt introvert liv, som ligger bag 

de rå og rustikke overflader og den begrænsede farveskala – altid med jordfarverne i centrum – 

hvad enten det er stentøj eller porcelæn, der er brugt. Hun brænder gerne ved 1285 grader. Spor 

af arbejdsprocessen kan aflæses direkte i værkernes stoflighed, de levende overflader og de små 
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skævheder, hun bruger til at få menneskeliggjort tingene med. Beholderne kan blive bærere af 

betydning.  

Hvert af Eva Brandts unika-arbejder har en særlig sammensmeltning af form, farver, skærv og 

grafisk dekoration. Groft og sart indgår alliancer i hendes keramik, der bærer en jordnær og 

hverdagspoetisk styrke til skue. Det skabte agtes. Det skal dog ikke forstås som lange fortællinger i 

værkerne, for de er faktisk langt fra det narrative. De er bare; robuste og skrøbelige på samme tid. 

Det ydre er også bearbejdet indre. De skiftende grove overflader følges af varierende glasurer med 

laserende lag af begitning på de enkle og faste former. Eva Brandt har en eminent evne til at 

modellere et værk op, så det står spændingsfuldt og kongruent med det, hun vil udtrykke. I New 

Mexico i 1996 lærte hun indiansk teknik med at modellere store krukker op, og den teknik har hun 

siden videreudviklet og forfinet. Der er alvor bag det hele, så man finder intet overfladisk, glat eller 

forlorent i hendes univers.  

Den friske og lyrisk betonede naturopfattelse slår igennem som udtryk for fortrolighedsforholdet 

til naturen, og de musiske evner viser sig i hendes nyere arbejder at være helt uden hæmninger fra 

håndværksmæssige problemer. Hun mestrer det keramiske håndværk, men hun har også fået sit 

helt eget udtryk i keramikken. Man kan ikke forveksle hendes arbejder med andres. Hun er sig selv 

samtidig med, at hun er solidarisk med den tradition, hun både er rundet af og selv vil blive del af. 

Arbejderne, der udgår fra Eva Brandts værksted i Larsegade i Rønne, prøver ikke på at pånøde 

betragteren egne egoer; der er blot en stille invitation i dem til at komme nærmere og se. 

Værkerne er venlige og åbne for dialog – og mest om det, vi er fælles om. Udsagnene gælder både 

de modellerede store krukker og de drejede mindre ting. ”Dekorationerne” på dem er billedtegn 

for naturelementer, der synes at føre stumme samtaler med hinanden. Hun arbejder dog mere 

indefra-ud end det modsatte; for det er ikke overfladerne, der er afsæt eller mål – kun midler til at 

nå resultater. Man mærker også en stigende søgning efter simplicitet og tysthed i arbejderne.  

Noget føles betroet keramikeren, der så på respektfuld måde over for materialerne skal omsætte 

oplevelser og erfaringer til keramisk værk. Eva Brandt sanser instinktivt; hun har et særligt gehør 

for steder og stemninger i naturen, for både statik og dynamik. Hun har med sikkerhed opholdt sig 

meget i naturen siden barneårene (ved Viborg), så det er en livlang forelskelse, hun næres ved og 

øser af. Når der vælges materialeformer, farver og dekoration, er det langt mere velovervejet, og 

alt gøres disciplineret, når der arbejdes med det keramiske stof. Karakteristisk nok er det 

horisontale og vertikale elementer, hun bruger i dekorering, sjældent diagonale. Sådan opleves 

naturen nemlig. Man går galt i byen, hvis man tror, at der kun er æstetiske overvejelser på spil i 

hendes keramik.  

De nyeste arbejder tydeliggør, at Eva Brandt må have en særlig pagt med landskabet omkring 

hende på Bornholm. Det er formodentlig den, der giver det hemmelighedsfuldt nærværende eller 

uhåndgribelige i hendes taktile og stramme værker. Naturfortrolighed og keramisk kunnen er 

forenet i udtryk, der rummer urgamle og aktuelle forståelser og meddelelser på samme tid. 
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Hendes bedste arbejder kan befri os fra vanesynets sløvhed. Noget nyt kan opleves i samvær med 

værkerne, og det kan kun ske, fordi verden fremtræder fortolket i stoffet. 

De mest basale sandheder for menneskene og om naturens lovmæssigheder fortjener titlen ”Fra 

tidernes morgen”. Den titel er forpligtende, men Eva Brandt har brugt den for sine nyeste arbejder 

fra 2015, der henter inspiration fra geologiske forhold på det sydlige Bornholm og de naturlige 

processer, der får noget skubbet sammen og noget til at dele sig. Jo mere grebet og berørt, hun er 

af oplevelsen ude og af erfaringerne, jo større præcision skal der også være i det keramiske udtryk. 

Form forpligter: Der er noget eksistentielt formmæssigt på spil.  

I den forstand tør jeg også godt kalde Eva Brandts arbejder opbyggelige, eftersom de baserer sig 

på en livstolkning på naturens betingelser. Omsorg, undren og ærefrygt i forhold til naturen er vist 

påkrævet mere end nogensinde, hvis vi skal kunne opretholde balancer og vise vilje til både form 

og fornuft. Vi har lige så meget brug for en ny naturfortrolighed som for glæden over genfunden 

harmoni og evig higen efter gensidig kærlighed. Eva Brandts bedste arbejder skaffer sig varig plads 

i ens bevidsthed, ikke ved at fortrænge andre ting, men ved at blive ting i rummet, som gengiver 

og styrker den puls, hvormed de er skabt. 


