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AXEL SALTO (1889-1961)
KUGLEVASE, 1958
STENTØJ, DEN KGL. PORCELAINSFABRIK

H: 66,3 CM

I 1950’erne skabte Axel Salto nogle af sine mest skulpturelle
stentøjsarbejder, deriblandt denne Kuglevase. Den har fået navn efter
sin form og måler imponerende 66,3 cm. Oversiden af hver kugle er
udsmykke med riflet dekoration, og resten af korpus er udekoreret.
Hele vasen er glaseret med Blåmusling-glasur, der på den riflede
dekoration flyder i lysebrune nuancer.

Den kgl. Porcelainsfabrik udviklede Blåmusling-glasuren specielt til
Salto, som havde brug for en kraftfuld og dramatisk glasur til de store
og markante værker, som han skabte i 1950’erne.1 Hidtil havde Salto
ellers benyttet sig af de af fabrikkens glasurer, som allerede var sat i
produktion. Denne nye, specielle blå glasur egnede sig særdeles godt
til hans værker i både ”riflet”, ”spirende” og ”knoppet” stil. Måske
derfor var det stort set kun Salto, som anvendte glasuren, der fik sit
officielle navn, Blåmusling, fordi den med sine fine blå og hvide
nuancer mindede om skallen fra en blåmusling.



Desværre ved vi ikke meget om Kuglevasens tilblivelse, men den er
sandsynligvis unika.2 Salto fremstillede ellers kun ganske få unikke
værker på Den kgl. Porcelainsfabrik, fordi han ofte ønskede at lave en
gipsform over sine enkelte modeller, så de kunne reproduceres. Det
var C.L. David, der erhvervede vasen til sin samling ganske få år før
sin død i 1960. Bemærkelsesværdigt er det også, at Kuglevase er en af
Saltos sidste værker, idet han døde året efter C.L. David, i 1961.

1 Susanne Bruhn og Pia Wirnfeldt (red.): Axel Salto. Stentøjsmesteren, CLAY
Keramikmuseum, Middelfart 2017, s. 155.

2 I den forbindelse bør det påpeges, at Salto arbejder med kugleformede vaser
gennem en årrække, deriblandt også tredobbelte kugleformer, se f.eks. Vase, 1945,
CLAY Keramikmuseum, inv.nr. GRH18007.
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