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Keramiker Birthe Rågård

Min uddannelse på Kunsthåndværkerskolen i Kolding og efterfølgende studieophold i Italien har dannet mit faglige fundament. Desuden har et par år på Sorring Lervarefabrik givet
mig en god håndværksmæssig erfaring og rutine.

Birthe Rågård, født 1962, er uddannet som
keramiker på Kunsthåndværkerskolen i
Kolding (1982-86). Uddannelsesophold i

Gennem mine mange år som keramiker har jeg arbejdet med
en lang række forskellige teknikker, udtryksformer og temaer.
Det figurative og ofte lidt finurlige univers er et gennemgående træk i mine arbejder, hvor der også er plads til humor.

Italien (1989). Ansat som keramiker på

Hovedparten af mit arbejde er unika, men jeg laver også ind
imellem serier af brugsting, gaveartikler og lignende – dog
hovedsagelig på bestilling.

Billederne i denne folder viser et lille

’Jacobsfår’ - højde 22 cm

’Hest med dækken’ - højde 28 cm

’Felina’ - højde 25 cm

Sorring Lervarefabrik (1990-93). Har desuden undervist på højskole og aftenskoler.
Fra 1994-2021 var jeg etableret i Odder.
I dag har jeg bolig og værksted i Ebeltoft.

udpluk af mine arbejder - også forskellige
bestillingsopgaver. Under billederne er
bestillingsopgaver markeret med en *.

Lågkrukke - Ø 15 cm

’Kamel-thepotte’ - højde 22 cm

’Udlængsel ’ - højde 30 cm

’Lågkrukkedamer’ - højde 23 cm

’Pjerrot sagde til månen’ - 20 × 20 cm

’Kat på sokkel’ - højde 10 cm

’Hyropuf’ - højde 30 cm

Lågkrukker - højde 13 cm

’Zebra’ - højde 25 cm

Top af spilledåse: We are the champions *

Barselspotte til barnedåb - højde 35 cm *

’Lampedame’ - højde incl. skærm 50 cm

Bestillingsopgaver
Jeg tager gerne mod bestillingsopgaver fra både private, virksomheder, kommuner m.v. Gennem årene er det blevet til
mange forskellige opgaver. Denne folder viser nogle af dem (*).
Søger du den helt personlige gave eller en ’skræddersyet’ ting
til stuen, møderummet eller andet, er du meget velkommen til
at kontakte mig for en uforpligtende snak om dine ønsker.
Min ’værktøjskasse’ rummer mange forskellige teknikker, som
kan komme i anvendelse. Resultatet får mit udtryk, men det
vil være dine ønsker, som formulerer opgaven.

Ur med ejerens hund - højde 25 cm *

Fra idé til færdigt resultat går der let 3-4 uger. Leret skal formes, tørres, forglødes, glaseres og brændes. Så kontakt mig i
god tid før en ’skræddersyet’ ting ønskes færdig.
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’2-hovedet dragebænk’ ved Skanderborg
Kulturhus - længde ca. 2 m *

