Karen-Lisbeth Rasmussen
Keramiker/underviser/konsulent/projektleder
Boelskilde 44, 7120 Vejle Øst
T: 23 44 08 43
E: klir@klir.dk
Uddannelser: Læreruddannelse 1962 - 1967
Keramiker (Kolding Designskole) 1984 – 1989
Medlem af bestyrelsen for Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKoD) 2016Efter min uddannelse som kunsthåndværker har mit arbejdsliv været en kombination af:
•
•
•
•

Arbejde på eget værksted og udstillinger
Undervisning inden for det kreative område
Udviklingsprojekter af forskellig karakter
Konsulent på keramiske projekter

2018-2020
•
•
•
•

Udvikling af projekt ”Tegl med Kunst og Kunst med Tegl”
Udsmykningsprojekt med tegl på Nordre Skole i Ikast
Udvikling af kunstnerdrevet platform for alternative keramiske brændinger
Biennalen for Kunsthåndværk og Design med teglskulpturer, TINGSTEDET (se filmen her:
https://youtu.be/skKgXQSayrU

2013-17
•
•
•
•

ART-arbejde, udstillinger og markeder
Udvikling af saltovne, sammen med andre keramiske colleges
Udvikling af nye mursten til Egernsund Tegl.
Biennalen for håndværk og design 2017 med teglværker(Se filmen her )

•
•
•
•

Bestillingsopgaver til Private og til Horsens Kommune
Udvikling af nye forbandt til murværk i tegl.
14 dages teglsymposium på Bachmanns Teglværk (sammen med 8 andre kunstnere)
Udstillinger og markeder

2012

2011
•
•
•
•

Udviklingsarbejde (fliser, mønstre, glasurer)
Fliseprojekt i samarbejde med billedkunstner Agnete Bjørneboe
Kursus på Internationalt keramisk center i Skælskør. (komplicerede gipsforme til skulpturer)
Skulpturarbejde

2010
•
•
•
•
•

Glasudsmykning til Kirkebakkeskolen i Vejle.
Undervisning i kreativt murværk på Murerfaget Syddansk Erhvervsskole i Vejle
Undervisning i design på Syddansk Erhvervsskole i Vejle.
Med temaet Kunst og Byggeri er jeg tilknyttet projekt "ART-BUILT" og projekt "ANDELEN" i
Spinderihallerne i Vejle.
Begge projekter er beskrevet påSpinderihallernes hjemmeside: www.spinderihallerne.dk

•
•
•
•
•

Flytning af keramikværksted fra Spinderihallerne til Boelskilde 44 ,Vejle.
Udvikling af undervisningsmateriale til Syddansk Erhvervsskoles murerfag.
Undervisning på Syddansk Erhvervsskoles murerfag og design.
Videreudvikling og produktion af reliefsten i samarbejde med Vedstårup Teglværk.
Udstillingsvirksomhed

•
•
•
•

Udvikling af nye mursten i samarbejde med Egernsund Tegl.
Projekt "Murerfaget i bevægelse" sammen med EUC-Hjørring.
Koordinator vedr. projekt ART-BUILT under Spinderihallerne i Vejle.
Udsmykning af Odense Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling.

2009

2008

2004-2007
•
•

Projektleder for udviklingen af ny efteruddannelse for kunstnere, som ønsker at samarbejde med
erhvervs- og kulturvirksomheder. (EU-projekt)
Uddannelsen er nu etableret som en merkonomuddannelse for kunstnere under BIZ-Art i Vejle i
samarbejde med Vejle Handelsskole.

2002-2003
•
•
•

Udsmykning af opgang i Vejle Kommunes Musikskole.
Elementer til gårdmiljø (siddesten og store krukker) for Boligforeningen BSB, Vejle.
Opgaver forskellige projekter, feks projekt Kunst og Psyke i samarbejde med PSYK-onfo i Vejle.

1999-2001
•

Samarbejde med murerfirmaet Egebjerg i Brande vedr. udvikling af dekorative og fleksible
elementer i keramik til udsmykning af mur og væg.

1996-1999
•
•

1992-1998

Underviser og leder af Spinderihallernes Kunstskole.
Herunder også vejleder for unge, som ønskede en kunstnerisk/kreativ til uddannelse

•
•
•
•
•
•

Projektleder for unge i "KULTURBANDEN".
Kulturbanden var et tidsbegrænset projekt under Vejle Kommune med støtte fra Kulturministeriet.
Modtaget UNI-Danmarks Kulturpris for dette arbejde
1989-192
Medarbejder på medborgerhuset i Vejle.
Arbejdede med etablering af værksteder og kurser for husets brugere

•

Underviser v. Danmarks Lærerhøjskole i Århus (kunstfag)

1989

1985-1989
•

Uddannelsen som kunsthåndværker (keramik) på Kunsthåndværkerskolen i Kolding (nu
Designskolen).

SUDIEREJSER
•
•
•
•
•
•

Sydspanien, 1988, 3 uger (keramiske udsmykninger)
Rom, 1991, 14 dage (facader med marmorudsmykninger)
Island, 1993, 10 dage fotosafari (strukturer i lava og landskab)
Toscana, Italien, 1996, 20 dage (inspiration, tegne/male)
U.S.A. 1999, 3 uger (markedsundersøgelser)
Island 2000, 4 uger (legatophold, fortsættelse af sidste besøg, kollegiale netværk)

WORKSHOPS
•
•
•
•

Workshop s.m. 15 internationale kunstnere i Brande, 1994.(3 uger)
Workshop "Clay Today": 14 dages internationalt ovnseminar 1998 på "Guldagergård" i Skelskør.
Keramisk print. Guldagergård. 2001(10 dage)
Brændefyring og saltovnsbrænding 2021

SOLGT TIL:
• Private og kunstforeninger
• LEGO
• Aller Press (udsmykning)
• Vejle Kommune
• Vejle Amt
• Georg Jensen (Damask)
• Hillerød Kommune
• Brædstrup Kommune
• Boligforeningen BSB (udsmykning)
• Vejle Musikskole (Udsmykning) Horsens Kommune
• Ikast-Brande Kommune (udsmykning)
KONSULENT PÅ:
• Keramiske udsmykningsopgaver med børn og unge. Idè-bårne projekter feks. Kunst- og psyke i
Vejle Amt.

UNDERVISNING:
• Børn, højskole, Danmarks Lærerhøjskole, kunstskole. Udformning af efteruddannelse for kunstnere
:ART-Innovator
PRISER:
Gennem mit virke som keramiker har jeg arbejdet meget med udviklingsprojekter og formidling. For dette
arbejde har jeg modtaget følgende:
• 1995: UNI-Danmarks Kulturpris for arbejdet med udvikling af unge talenter.("kulturbanden").
• 1995 Vejle Amts Kulturpris for projekt ”Spinderihallerne”. Udvikling af en arbejdsplads for
professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
UDFORMET PRISER TIL:
• LO Vejles 1. Maj-Pris i 1996, 1997, 1998, 1999og 2000.
• Nordisk Skolebibliotekarforenings Børnebogspris i 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 og 1998.
• 5 Patentpriser, Patentdirektoratet 1998.
• Vejle Amts Iværksætterpris 1998.
FAGLIGE FÆLLESSKABER:
• Medlem af DK (Danske Kunsthåndværkere), 1989• Udstillingsgruppen AVANA 1992-1996
• Værkstedsfællesskab med Foreningen Spinderihallerne, Vejle.1993-2006
• Kunstnergruppen "SLOW ART", 1999.
• Innovationsplatformen ART.built. 2006-2010
• Udstillingsgruppen "SPIN-OFF" 2010-?
• Projekt "ANDELEN" (www.designandelen.dk ) 2010-12
• ProKK (professionelle kunstnere og kunsthåndværkere) 2011-12
• Sodaovnslauget 2015-

