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Det er med stor glæde, at Viborg Kunstforening kan byde velkommen til en 
separatudstilling med en af Danmarks mest betydningsfulde keramikere. 

 

Lørdag 22. februar – søndag 8. marts 2020  

Pakhuset v. Fischers Plads, Viborg 

Åbningstider fredag-søndag kl. 11-15 

Gratis entré 

Fernisering lørdag 22. februar kl. 11 

Udstillingen åbnes af kulturchef ved Viborg Kommune Steen Lindgaard 

Kunstneren vil være til stede 

En speciel tak til Søren Ejerskov for økonomisk støtte til udstillingen 

 



Lørdag den 22. februar 2020 åbner Viborg Kunstforening en separatudstilling 
med en af Danmarks mest berømmede keramikere Gunhild Rudjord. Hun er 
født i 1961 i Trondheim, Norge, og er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 
Kolding 1983-1987. Siden 1987 har hun sammen med sin mand Esben 
Lyngsaa Madsen stået i spidsen for det legendariske Tommerup Keramiske 
Værksted, der især er kendt for de enorme krukker på op til 5 m. højde. 
Gunhild Rudjord er kendt som ”glasurens alkymist” og står i spidsen for 
farvelægningen på Tommerup. I den over 30-årige periode har hun arbejdet 
sammen med mange af de største danske kunstnere som Peter Brandes, 
Bjørn Nørgaard, ja stort set alle de kunstnere der har arbejdet på Tommerup 
Keramiske Værksted. Men også store norske kunstnere som Kjell Nupen, 
Magne Fuhreholmen og Dronning Sonja. 

Sideløbende med arbejdet på Tommerup har Gunhild Rudjord også forfulgt 
sin egen keramiske karriere. Hun har bl.a. udsmykket Aarup Kirke på Fyn, 
Hillerød Sygehus, Vestermarksskolen i Odder, en kæmpekrukke ved 
Kancellihuset ved Fredensborg Slot, Retten i Svendborg og endnu en krukke 
til Keramikmuseet Clay i Middelfart. 

 

Gunhild Rudjord arbejder med de klassiske keramiske former krukken og 
fadet. Inspirationen er især nordisk helt tilbage til vikingetidens ornamentik, 



men hun er også inspireret af store danske keramikere som Erik Nyholm og 
Thorvald Bindesbøll. 

 

I 2018 udkom et kæmpe bogværk på 600 sider om Tommerup Keramiske 
Værksted i 2 bind, og samme år modtog Gunhild Rudjord og Esben Lyngsaa 
Madsen Ridderkorset for deres enestående indsats for keramikken i Danmark. 
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Viborg Kunstforenings sponsorer: 

Sydbank, Viborg, AC Group A/S, Bach Gruppen A/S og Viborg Kommune 

 


