DESIGN

ELSKER VAKRE KOPPER: – Kopper,
skåler og vaser er funksjonelle ting,
og jeg har alltid likt å bruke vakre,
nyttige ting i hverdagen, sier Sarah
Louise Reed.

– JEG HAR EN GREIE FOR VAKRE KOPPER
– Vakkert porselen skal ikke gjemmes bort til en spesiell anledning, men brukes hver dag,
mener keramikeren Sarah Louise Reed.
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KERAMIKK MED SJEL: – Det må være sjel i det jeg lager, og jeg liker
veldig godt ting som ser håndlaget ut, ting som er litt skjeve og
motiver som er tegnet og malt for hånd, sier Sarah Louise Reed.

Under til venstre: LAGER BLADMØNSTER: Sarah presser forsiktig ekte
lønneblader mot innsiden av en myk skål av fransk porselenleire, og
jevner dem ut med en våt svamp.
Under til høyre: SOLGUL DØRVOKTER: Utenfor den blå døren til
verkstedet står en stor, gul skulptur av en løve.

R

eed åpner den blå døren til verkstedet
sitt på kaien på Georgernes Verft, og
setter en stor, gul skulptur av en løve
ut i solen.
Like etter er det spennende øyeblikket der, øyeblikket hennes frisør nok skulle sett at hun hadde
færre av. Hun åpner ovnsdøren, og het luft velter
over henne. Lettelse. Strømmen har ikke slått ut
mens hun var borte, og porselenet ser plettfritt ut.

GLADE TILFELDIGHETER
– Frisøren sier håret mitt ser ut som jeg konstant
står og blåser det med en varm hårføner, ler
Sarah.
Et raskt klesskifte, og Sarah går videre til
neste oppgave.
– I skapelsesprosessen er det ofte feilene man
gjør som ender med å bli uventet bra, noe man
kan utvikle videre eller lage en ny serie av.
Sarah presser forsiktig ekte lønneblader mot
innsiden av en myk skål av fransk porselenleire,
og jevner dem ut med en våt svamp.
– Da jeg begynte å bruke lønneblader, hendte
det ofte at bladene knakk under tørking og ødela
bladmønsteret i porselenet, forteller hun.
En vinter hadde hun ikke nok lønneblader i
fryseren. For å løse dette, tok hun bladene av
mens leiren fortsatt var ganske fuktig, slik at de
kunne brukes på nytt.
– Da så jeg at resultatet ble bedre enn før, og
at lyset skinte gjennom et mer vakkert avtrykk i
porselenet, forteller Sarah, og holder en skål hun
har laget tidligere opp mot lyset.

VILLE BLI SKULPTØR
Sarah ble født i Reigate utenfor London, men
vokste opp på Stord etter at hennes far fikk jobb i
norsk oljeindustri. For 18 år siden kunne Sarah
feire fullendt utdannelse som keramiker ved
Central Saint Martins College of Arts and Design
i London. Med en kunstnerisk familie ble Sarah

oppmuntret til å følge sine kreative mål, men det
var heller tilfeldig at det var keramiker hun ble.
– Min morfar jobbet med skulptur i sin
voksne alder, og det var skulptør jeg hadde tenkt
å bli. I grunnåret på college fikk vi prøve oss på
mye forskjellig, som skulptur, grafikk, fotografi
og keramikk. Det var en rådgiver der som anbefalte meg å velge keramikklinjen videre. Det viste
seg å være det rette valget.
At Bergen ble stedet hun skulle utvikle sin
karriere i, skyldes en tilfeldighet.
– Jeg visste ikke om jeg ville være i Norge eller
England. En venninne i Bergen var ute på byen
en kveld, og traff en keramiker. Ikke lenge etterpå kontaktet hun meg. Hun hadde skaffet meg
en plass i et kollektivt keramikerverksted, så jeg
fikk beskjed om å komme til Bergen, ler Sarah.

Å FINNE SIN EGEN STIL
Da hun studerte, jobbet hun gjerne tett opp mot
industrien med oppgaver fra andre. For eksempel
kunne porselenselskapet Rosendahl be studentene om å skape en tekanne i en viss stil. Etter
studiene valgte hun å jobbe for seg selv, og brukte
flere år å utvikle sin egen stil.
– Skal man kunne selge det man lager, så må
man også finne en balanse mellom det folk
faktisk ønsker seg og det man selv ønsker å lage,
sier Sarah.
Sarah virker å ha funnet den rette balansen.
Keramikeryrket er en fulltidsjobb, og de siste
tolv årene har hun hatt eget verksted på idylliske
Verftet. På en liten båtkai omfavnet av vann på
tre kanter står Sarahs verksted vegg i vegg med
en håndfull andre kreative verksteder. Puddefjorden er en travelt innseilingsled, og bølger
skvulper inn mot fritidsbåter som dupper langs
kaikantene. Knapt et steinkast unna seiler
hurtigruten MS Nordkapp forbi.
– Jeg holder et lite øye med de store båtene. En
gang dro danskebåten med seg kaien like utenfor

her, ler Sarah, tar frem bobleplast og store plastbokser, og begynner å pakke ned det fargerike
porselenet som står stablet på gulv, bord, hyller
og i en sofa.

INSPIRERT AV NATUREN
I forkant av et stort marked jobber Sarah natt og
dag for å produsere nok varer, og det er ikke
alltid like lett å vite hva som blir mest populært.
Blant Sarahs kunder er gallerier, restauranter,
butikker og vanlige markedsgjengere.
– Jeg tipper det blir blåbærdesignet denne
gangen, men man vet aldri, smiler Sarah.
Det er naturen som spiller hovedrollen i
Sarahs design.
– Jeg har tilbrakt mye tid i det landlige England,
så jeg har jo blitt blomstergal. Jeg henter mye
inspirasjon i fra naturen, men også fra gamle
gjenstander, og tidligere epoker, forklarer Sarah.

VIKTIG MED STØTTE
Malen til hver kopp, skål og vase lager Sarah for
hånd. Med en god mal kan hun effektivt
produsere det antallet hun trenger. Motiver og
figurer av ekte frø, blomster og blader som hun
dypper i flytende fransk porselen legges på, før
hvert stykke porselen mottar en håndskrevet
signatur på undersiden.
En musikernabo titter innom verkstedet, og
ikke lenge etter dukker en glassblåsernabo opp.
Begge kommer med lykkeønskninger om et godt
marked i Risør, og en god sommer.
– Kunsthåndverkere kan jobbe såpass mye at
det er kjekt å ha gode kollegaer rundt seg, sier
Sarah.
Da er det klart til avreise. Sarah pakker ned
de siste koppene.
– Jeg har en greie for kopper, smiler Sarah.
Tekst og foto: Britt Embry
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