GLASP STEN
NR. 3 ˙ SEPTEMBER 2012

Talenter - med glas
Når vi om en måneds tid kan besøge ”European Glass Context 2012” på Bornholm,
vil vi, udover 95 etablerede glaskunstnere,
også kunne hilse på 45 ”New talent” - unge
kunstnere på vej frem, heriblandt mange
danske.
På alle livets områder og i alle fagligheder,
også i glasverdenen, er talent ikke noget,
man er født til. Talent skal tilkæmpes hårdt.
Det kræver træning, disciplin, mod, vilje,
fantasi, udholdenhed, koncentration og
respekt for faglighed og teknisk kunnen.
Der vil helt givet kunne ses talent på Bornholm, – ligesom det har kunnet ses gennem en række år med stor afgang af nye
glaskunstnere fra designskolerne og fra
praktisk læring.
Frigjort fra skoler og andres indflydelse vil
talentet dog kun være levedygtigt i læng-

FINN LYNGGAARDS FOND

LEGATUDDELING
I forbindelse med Finn Lynggaards 80
års fødselsdag, den 11. januar 2010,
blev der, som gave, etableret en fond,
som en hyldest til en stor kunstner og
iværksætter.
Fonden har til formål, hvert år på
Finn Lynggaards fødselsdag, at
uddele et legat i størrelsesordenen
kr. 10.000,- til en udøvende dansk
glaskunstner med henblik på
videreuddannelse eller studie-/inspirationsrejse.
Send din ansøgning til os
Fondsbestyrelsen indkalder hermed
ansøgere til legatuddelingen i januar
2013. Ansøgere bedes inden den 15.
november 2012 fremsende en kortfattet, skriftlig ansøgning med CV til:
Bestyrelsen
Finn Lynggaards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft
glasmuseet@glasmuseet.dk
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den, hvis ovennævnte discipliner indgår i
den kunstneriske udvikling.
Men talentets udfoldelse kan også blive
bremset af alt det, der følger med ved at
etablere sig – at skulle leve af sine talenter. De skal nu også omfatte markedsføring,
synliggørelse, salg og moms og regnskaber
og… Det er vel et faktum, at mange glaskunstnere, specielt de unge, har vanskeligheder med at komme ud på markedet.
Forside:
For
side:
id Værk
Værkk aff Toots
T s Zynskys.
Toot
Z
Zynskkys

Glasmuseets Venner har bl.a. til formål at
støtte glaskunstnere i Danmark. På nuværende tidspunkt har foreningen en del aktiviteter, som bidrager til dette formål. Det er
f.eks. Årets Studioglas, der som et medlemstilbud promovere unge glaskunstnere.
Det er foreningens deltagelse i Finn Lynggaard Fonden, der netop gennem legatuddeling bidrager til faglig udvikling: talentudvikling.
Det være sig nyhedsbrevet ”Glastip”, der jo
også eksponere kunstnere, og det kan være
Glaslotteriet, hvor der løbende udvælges
præmier, primært blandt danske glaskunstnere.
I GMV’s bestyrelse vil vi aktuelt gøre os
overvejelser, om der kunne være andre og
mere progressive veje at gå, for at kunne
bidrage til at både unge, up-coming talenter og etablerede glaskunstnere kunne understøttes og promoveres gennem en mere
direkte bistand.
Det kunne være bedre synliggørelse af
glaskunsten, mentorordning til rådgivning
om salg og markedsføring eller andre tiltag. En dialog med glasverdenen vil vise,
om der er nye veje, vi kan gå.
Og kære glasvenner:
”Gå nu ud og se på talenterne” i gallerier og
udstillinger, men mest
af alt på de små værksteder rundt i landet.
Sensommerhilsen
Mogens Kaalbye
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Tekst: Mogens Kaalbye · Foto: KiC 2011 udlånt af Tchai

KiC - Kunsthåndværk i Centrum
Ridehuset i Aarhus den 2.-4. november 2012

Christina Hellevik

Håndværk, kvalitet og godt design
går op i en højere enhed, når KiC
slår dørene op til årets præsentation
af omkring 50-60 udvalgte kunsthåndværkere i Ridehuset, Aarhus, i
dagene 2.- 4. november 2012.
KiC er en årlig tilbagevendende
begivenhed, der præsentere det
levende kunsthåndværk, som udfolder sig i krydsfeltet mellem kunst
og design. Denne første weekend
i november får kunstinteresserede
chancen for at se, hvad der rører
sig lige nu, træffe menneskene bag
og få indblik i processer og ideer
og selvfølgelig også lade sig friste til
køb af spændende værker.
Årets tema
KiC har hvert år et nyt tema, hvor der
sættes fokus på forskellige emner,
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Lotte Thorsøe, Karen Lise Krabbe og Line Gottfred Petersen fra sidste års arrangement.

som er nyskabende
og levendegør begivenheden. Dette års tema
vil være ”Sko”. Ane Davidsen udstiller keramiske sko, Violise Lunn sko
lavet af papir og Tobias Møhl sko
af glas.
Derudover vises et projekt skabt af
studerende fra Designskolen i Kolding i et samarbejde med ECCO:
”My shoe - personal dream shoes
for the real world” – fyldt med kreativitet, overraskelser, nytænkning og
idérigdom.
Rabat til vore medlemmer
Det er vores erfaring at medlemmer
af Glasmuseets Venner, GMV, generelt er bredt interesserede i kunst og
kunsthåndværk. Det er derfor en
fornøjelse at kunne tilbyde et nyt

medlemstilbud til
glasvennerne. Det
er således aftalt
med KiC, at GMVmedlemmer har
adgang til udstillingen med 40%
rabat på entrébilletten. D.v.s. en
entré på kr. 30,ved fremvisning af
medlemskort.

Rikke Stenholt
Line Gottfred Petersen
Bettina Schori
Karen Lise Krabbe
Ned Cantrell
Lotte Thorsøe
Jesper Jensen
Ida Wieth-Knudsen
Tobias Møhl

På
dette
års
”Kunsthåndværk i
Centrum” er der udvalgt 8 fra glasverdenen til at repræsentere denne,
og de fremgår af listen herover.
Så - på gensyn på ”Kunsthåndværk i
Centrum” i november i Aarhus!
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Tekst: Jan Kock · Foto: Hempel Glasmuseum

Hempel Glasmuseum

Oldtidsglas havde Hempels store
bevågenhed. Det forstår man godt, for
stilmæssigt er de ofte uovertrufne.

- et kulturelt smørhul i Danmark
Et nyt glasmuseum har åbnet sine
døre. Det ligger smukt i et kuperet
landskab på vestsiden af Isefjorden
lige syd for Nykøbing Sj. Lyder beliggenheden bekendt, er det ikke så
mærkeligt, for det er den traditionsrige Samling på Anneberg, som har
valgt at skærpe sin profil for fremover at markere sig som et sted,
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hvor man kan nyde glas fra alle
århundreder og fra mange lande
samt helt moderne glas med særlig
fokus på dansk studieglas, som de
seneste årtier har gjort Danmark til
en væsentlig aktør på kunst/kunsthåndværkermarkedet. Ambitionen
er, at gøre museet til et aktivt sted
for kultur og præsentere det således,

at der er noget for alle aldersgrupper. Bodil Busk Laursen nys afgået
direktør for Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet)
er blevet ny leder af stedet, og det
er med hende ved roret, at nytænkningen af stedet er sket. At vi kan se
frem til nye initiativer er næsten en
selvfølge.

Museets imponerende facade mod øst. Restauranten ligger i underetagen.

Hempel Glasmuseum,
Annebjerg Stræde 2,
4500 Nykøbing Sj.
www.hempelglasmuseum.dk
Arbejde af Susanne Jøker Johnsen.
Hun er en af modtagerne af Hempels
Glaspris.

Anneberg Samlingerne er en privat
institution, som er grundlagt i 1964
af industrimanden J.C. Hempel
(1894-1986). Huset han byggede
til formålet, er at sammenligne med
en katedral omgivet af dansk natur.
Stedet drives af Hempels kulturfond.
Hempel havde en stor kærlighed for
glas og andet kunsthåndværk, og
det er dele af hans egne samlinger,
som danner grundstammen i udstillingerne. Mange af
glassene købte han under
sine rejser i
udlandet, så der
er fine eksempler på
både oldtidsglas og slebne pokaler fra 16-1700-talOpsats i klart glas med pålagt spundet
tråd i blåt glas. Et typisk stykke dansk glas
i stærkt, men anonymt design.

let. Som årene er gået, er glasset
kommet til af fylde mere og mere,
således er Heerings Glassamling,
skabt af Bent Wolstrup, en af de
fineste samlinger af ældre danske
glas, til at besigtige. En ren nydelse.
I 1988 tog man på stedet et nyt initiativ og stiftede Hempels Glaspris,
som hvert år uddeles til en markant
dansk glaskunstner. En hædersgave af karat. Samtidig er der købt
et værk af vedkommende. På den
måde har museet lige
så stille opbygget en eksklusiv
samling af noget
af det bedste inden
for dansk glas i dag.
Men besøg selv stedet.
Det er en tur værd og i stedets restaurant og café serveres
moderne danske retter i et niveau,
der passer til glassene.
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Tekst: Jan Kock

Ungdom og kådhed
- årets afgangselever fra skolen på Bornholm præsenterer sig

Til lykke til glasfolkene: Maria Bang Espersen, Amy Krüger, Chrisstoffer Back, Mikkel Karlshøj, Sandra Pallin,
Kenneth Berntsen, Verena Schatz, Johanna Hååg, Line Jakobsen, Matilda Eriksson, Morten Klitgaard.

Øen Bornholm gør tydeligvis noget
ved de studerende under deres
ophold på skolen for glas og keramik. Man fornemmer ud fra årets
præstationer, at der for den enkelte
studerende har været tid til at se
indad og til at erkende sine egne
styrker, samtidig med at det er lykkedes, at få erfaring med, hvad
glassets natur er, og hvor grænserne
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for dets muligheder ligger. Nogle er
tydeligvis tryghedsnarkomaner, som
søger det æstetisk sikre, der hvor
nydelse findes, det som behager
øjet. Andre er gået helt til grænsen
og nærmest ud over det opnåelige.
Fælles for de fleste er, at løsningerne
ligner det, som kan præsteres af en
person, der lige har fået kørekort,
viljen og entusiasmen er der, men

Matilda Eriksson: The course of transformation I. 10x13 cm.

sikkerhed og erfaring vil først blive
opbygget de kommende år. Den
tekniske forfinelse kommer ad åre.
Hvem, der har talent, er svært at
afgøre, men de fleste har givet et
ærligt og personligt bud på noget,
der peger fremad. En af styrkerne ved
de frembragte objekter er forskelligheden. Skolens prægning er meget
åben og giver tydeligvis plads for
det individuelle, hvilket må betragtes
som en meget stor styrke ved uddannelsen. Afgangsudstillingen 2012 har
fået den sigende titel SiO2, som jo er
den kemiske betegnelse for kvarts,
der er en af hovedbestanddelene i
både glas og keramik.

Udstillingen ledsages af et katalog med et
statement fra hver graduate. Her forsiden.

Mikkel Karlshøj: Ingen titel. 50 x 25 cm.

Udvalgte værker
Her er der kun plads til at nævne et
par eksempler på værker.
Mikkel Karlshøj arbejder med celleagtige kompositioner i et forsøg
på at få arktektoniske og organiske konstruktioner til at mødes i
en symbiose. Der er god basis for
videreudvikling og viser, at Mikkel
tør gå imod de gængse normer.
Anderledes med Matilda Eriksson,
som arbejder med bløde organiske
former. Det er prøvet af flere de
senere år, så inspirationen er tydelig.
Det viser gedigen formsans, som
lover godt.
Maria Bang Espersen er gået i den
helt anden grøft og lader et almindeligt drikkeglas eksplodere, formen
går i opløsning, glassets fibre stritter
til alle sider. Det er et lille oprør eller
i det mindste et spørgsmålstegn ved
hele vor materielle kultur.

Maria Bang
Espersen:
“Drinkring Glass”.
Mål: variabel.

Glasdelen af udstillingen vises frem
til 23. september på Svanekegården
i Svaneke på Bornholm og fra 11.
oktober frem til 8. november vises
hele udstillingen på Kunstakademiets
Designskole, Biblioteket, Holmen,
København.
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Tekst: Pavla Rossini · Foto: Gert Skærlund Andersen

Tróndur Paturssons fornemmelse
for det kosmiske rum

Installationen på 400 x 300 x 200
cm blev opstillet i Glasmuseets gamle bygnings første etage, og det er et
rum, man indgår i. Den indbyder til
interaktiv deltagelse, hvor man skal
navigere i det fiktive kosmiske rum,
drages ind i universets sjælelighed.
”Ud af kroppen følelsen” forstærkes

8

Foto: Hans Ringmacher

Solen og humøret stod højt under
den festlige begivenhed midt i juni,
da Dr. Phil. Morten Kyndrup, professor i æstetik og medlem af Ny
Carlsberg Fondets direktion, indviede donationen af Tróndur Paturssons
Kosmiske rum til Glasmuseets samling. I sin tale nævnte han bl.a.,
at man kan drage parallel mellem
Paturssons monumentale installation,
hvor der arbejdes med glassets egenskaber, fx spejling og reflekser, for at
skabe et fiktivt rum og så barokkunsten, som ofte ligeledes stræbte efter
synsbedragende virkninger. Mens der
blev konstateret, at det er meget
postmodernistisk at drage tilskuerne
ind i værket, som kunstneren gør,
stod han gemt bag sit troldeskæg og
sine lange krøller, beskeden i hjørnet,
uden antydning af, at han skulle høre
til de største nordiske kunstnerpersonligheder i dag.

af spejlgulve. Det er lykkedes for
kunstneren at udtrykke oplevelsen
af det uendelige rum og at afbillede noget ubegribeligt som overgår vores fatteevne. Som Tróndur
Patursson siger ”gøre det usynlige
synligt”. Det er specielt den blå
ultramarin farve i mange nuancer,
som gengiver det kosmiske lys, substansløsheden, og symboliserer det
metafysiske, mens gul repræsenter
noget livgivende og rød kan tolkes
både som ild og varme, der gemmer sig dybt nede i klodens indre.
Dynamikken i installationen bliver
endnu mere udtalt med de sorte
konturer.
Denne foreløbig sidste Kosmiske
rum installation blev skabt til udstillingen ”Fra Hebsgaards skattekiste”,
vist på Glasmuseet Ebeltoft og sidste

år også i København. Kunstværket
blev fremstillet i samarbejde med Per
Hebsgård i hans værksted i Præstø.
Tróndur Patursson indledte samarbejde med ham allerede i slutning af
1980’erne, hvor han for første gang
inddrog glas i sin udsmykningsopgave. Den 10 m høje indendørs vandskulptur til indkøbscentret i Torshavn
vidner om, at kunstneren fra starten
har formået at arbejde eksperimenterende med glasmaterialet. Siden
den tid har han skabt mange glasmalerier i en abstrakt, ekspressiv
tradition, hvor der også indgår figurative elementer, specielt når der er
tale om kirkeruder eller altertavler,
som udsmykninger til kirker både på
Færøerne og i Danmark.
Samarbejdet med Hebsgård omkring
monumentale projekter fortsætter
endnu i dag, selv om Patursson har
installeret sin egen ovn til glasbrænding i sit atelier. Blandt mange kunstværker til det offentlige rum skal
nævnes parkeringshuset i Vejle, hvor
Paturssons glasmaleri på 310 m2 angiveligt er det største i verden. En stor
udfordring for begge var også opgaven for en af Københavns lufthavns
terminaler. Snesevis af albatrosser
med enormt vingefang svæver under
loftet og bærer igen kunstnerens
udtryksfulde formsprog.
Blandt de mest dristige eksperimenterende glasinstallationer hører efter

min mening stadigvæk de adskillige
variationer af Kosmiske rum, hvor
Tróndur Patursson arbejder med
optisk illusion og gennemlysthed.
Man fornemmer lyskilden bag glasset, hvorved der skabes en særlig spirituel stemning. Den første
spejlinstallation blev bygget i en
skibscontainer og præsenteret på
Pakhuskajen i København i 1996. Af
de andre variationer er to installeret
udendørs, og i en af dem er kuplen kantet, bestående af polygone
glasmalerier. Uanset hvilket af de
Kosmiske rum man træder ind i, er
det en meget stærk uforglemmelig
oplevelse. Man bliver suget ind i
uendeligheden, hvor fornemmelsen
af op og ned næsten forsvinder. Nu
får Glasmuseets besøgende også
mulighed for at få en stærk skønhedsoplevelse fyldt med farvespil
og masser af smukke, fantasivækkende detaljer, skabt af en højt anerkendt personlighed, som biddrager
væsentligt til en renæssance for glasmaleri i det 20. og 21. århundrede.
Pavla Rossini
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Tekst: Sandra Blach

Den permanente samling i nye klæder

Finn Lynggaard · De fire årstider II, 1991

Ved indvielsen af Glasmuseet i 1986
- efter omfattende korrespondance
med Finn Lynggaard om Glasmuseets
idégrundlag - havde cirka 250 kunstnere givet tilsagn om at donere eller
udlåne værker til museets permanente samling.
I dag består samlingen af 1547 værker af 719 kunstnere fra 51 forskellige lande. Det er desværre ikke
muligt at udstille hele samlingen
på én gang, derfor vises dele af
samlingen i forskellige udstillinger
i løbet af året, ofte samlet omkring
et tema. Det vil vi fortsætte med,
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Harvey Littleton
og Erwin Eisch,
USA, 1964

Torben Jørgensen: Uden titel, 2006

men det har længe været et stort
ønske at vise en “blivende” præsentation af værker fra museets permanente samling. Vores ønske er
nu gået i opfyldelse takket være
støtte fra Aage og Johanne LouisHansens Fond, Nykredits Fond og
Ny Carlsbergfondet. Fremover vil
det være muligt at se værker fra
samlingen på 1. sal i den gamle
Toldbod hele året.
Ny iscenesættelse
Den 12. oktober præsenteres en helt
ny iscenesættelse af den permanen-

Indvielsen af Glasmuseet, 1986

Finn Lynggaard

Kyohei Fujita · Æske, 1981

te samling designet af Hans Thyge
& Co, som også er firmaet bag
Glasuniverset. Det har været vigtigt
arkitektonisk at forene og integrere
Tróndur Paturssons ”Kosmiske Rum”
med museets permanente samling.
Der har også været et ønske om, at
designet skulle være fleksibelt og
giver mulighed for at re-arrangere og
iscenesætte glasværker på forskellig
vis. Resultatet er blevet en let, og
elegant løsning.

Toldboden, 1986

Uden at afsløre det hele vil den nye
iscenesættelse bestå af nye udstillingspodier, raffinerede hylder og
vægmoduler samt flere spændende
formidlingsvægge med indbygget
lys. Der lægges stor vægt på formidlingen i udstillingen. Den besøgende vil kunne læse om museets
opstart, grundidéen bag samlingen
samt informationer om et udvalg af
kunstnerne.
Blandt de første kunstnere, der
støttede museet med donation af
værker og siden har udgjort grundstammen i samlingen, er pionérer
som Kyohei Fujita (Japan), Harvey
K. Littleton (USA), Dale Chihuly
(USA), Sybren Valkema (Holland),
Åsa Brandt (Sverige), Ann Wolff
(Tyskland/Sverige), Bertil Vallien
(Sverige), Klaus Moje (Tyskland/
Australien), Lino Tagliapietra (Italien)
med flere. Deres værker vil sammen
med andre værker kunne opleves i
ét af rummene.
I et andet rum vil man kunne se værker i forskellige teknikker og udtryk
for at vise bredden i samlingen.
Udstillingspodierne er meget fleksible, så det vil være muligt at lave
nyopsætninger med andre værker
fremover. Det vil give mulighed for
en større rotation af værkerne.

Billederne til venstre fra toppen:
Erwin Eisch: “Laßt Blumen sprechen”, 1997
Lino Tagliapietra: “Window I, II,” 1996
Jiri Harcuba: “Portræt af Finn Lynggaard”, 1985
Dale Chihuly: “Vermillion Persian Set
with Black Lip Wraps”, 1989

Den nye iscenesættelse åbnes fredag den 12. oktober kl. 17.00 i forbindelse med Kulturnat Djursland.
Kulturnat Djursland blev etableret
af Norddjurs og Syddjurs Kommune
i 2011. Ideen var at skabe en tradition, der i fremtiden kunne markere
den årlige kulturnat, som foregår
fredag aften inden efterårsferien
flere steder i Danmark. Der vil også
foregå andre aktiviteter samme aften
på museet – se vores hjemmeside
for et opdateret program.

Philip Baldwin &
Monica Guggisberg
”Guardiano a Spago”, 2001
”Cortigiana Auror e Spago”,
2002
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SUBSTANS 2012
Tekst: Annegrethe Davis

Besat af glas - Substans 2012
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6. september til 6. oktober
Bredgade Kunsthandel
Bredgade 69, Kbh K.
www.bredgade-kunsthandel.dk

Stine Bidstrup: “Origami”

Karen Lise Krabbe: “Matterscape”

Christina Rivett: “Glas object”

Hvad får en ellers klassisk gallerist
til at begive sig af med at udstille
unikaglas i krisetider og for anden
gang sammensætte gruppeudstillingen Substans?

Som uafhængigt udstillingssted ser
vi det som en fornem opgave og
udfordring at gøre et bredere udsnit
af publikum bekendt med glas som
kunstnerisk udtryksform.

Udstillingen er skabt i samarbejde
med Pavla Rossini, Ph.D. som bl.a.
har bidraget med tekster til kataloget. Det er vores håb at rigtig mange
mennesker vil lægge vejen forbi og
få en ekstra glasoplevelse.

Jo, glasset sniger sig langsomt ind
på en og man indfanges af materialets tiltrækkende og forskelligartede
skønhed. Glas er et yderst aktuelt og
underfundigt materiale. På samme
tid skrøbeligt og stærkt, nærmest en
afspejling til kontrasterne i verdensbegivenhederne.
Danske glaskunstnere kan måle sig
med glaskunstnere fra andre dele
af verden, hvad man vil erfare i
European Glass Context; men op
imod andre kunstneriske udtryksformer har glasset også noget specielt
æstetisk at tilbyde.

Substans 2012 har 14 deltagende
kunstnere: Christina Rivett, Else
Leth Nissen, Hanne Enemark, Karin
Lise Krabbe, Karin Mørch-Bentzen,
Maria Koshenkova, Marie Retpen,
Ned Cantrell, Pernille Braun, Stig
Persson, Stine Bidstrup, Susanne
Jøker Johnsen, Tobias Møhl, Trine
Drivsholm.
Alle deltagere er forskellige i deres
udtryk og teknik. Fokus er rettet
mod aktuelle tendenser og strømninger og kunstnerne udstiller nye
værker med deres personlige udtryk.
Marie Retpen: “Still Life Meltdown”

Hvad skal vi lave i efterårsferien?
mene af elever fra Teknisk Skolen
(VidenDjurs), Grenå.

Hvad med at fremstille dit eget kalejdoskop? Eller gå på museum efter
mørkets frembrud og lytte til godnathistorier i stearinlysenes skær?
Eller opleve ”live” glasmaleri, mens
elektroniske lydlandskaber fylder
natteluften. Alt dette og mere til sker
på Glasmuseet Ebeltoft i efterårsferien.
Lyd og lys i natten
På Kulturnatten, fredag 12. oktober,
sætter Glasmuseet Ebeltoft lyd og
lys på glasset. I haven vil man fra kl.
19 kunne følge et gigantisk glasmaleri, mens det bliver til. Det er Micha
Karlslund, der vil trylle pavillonens
glasvægge om til et ”lysende væksthus” med vildtvoksende planter
og figurer, mens musiker Peter Just
Rasmussen vil skabe spændende
lydlandskaber i natten.
Samme dag åbner en ny udstilling
med værker fra samlingen ”I nye
klæder”, og fra kl. 18 kan den opleves tilsat lys og lyd, designet til rum-

Onsdag 17. oktober kl. 19-21 inviterer Glasmuseet børn og voksne på
besøg efter lukketid, når der igen
i år arrangeres ”Go’ nat på museerne” i samarbejde med Fregatten
Jylland og Museum Østjylland. På
Glasmuseet vil børneguiderne fortælle gode godnathistorier i mørket
blandt alle de glimtende glasværker.
Og hvem ved - måske kan man
komme med på tømmerflåderejse i
Det kosmiske rum? Lyset er slukket
og stearinlysene tændt, så man skal
huske at tage lommelygter med.

Kalejdoskopet kan tages med hjem.
Værkstedet er populært, så det er
nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Hele ugen kan man også løse opgaver i udstillingen eller deltage i konkurrencen om at lave det flotteste
mønster med det digitale kalejdoskop i Glasunivers på 2. sal. Tag et
billede af det, send det til
glasmuseet@glasmuseet.dk
og deltag i konkurrencen.

Onsdag aften i efterårsferien kan man få
lov at opleve museet ved nattetide og
undervejs få et par gode godnatfortællinger
af børneguiderne. Husk lommelygten!

Torsdag 18. oktober kl. 11 og kl.
14 er børn fra 6 år velkomne i
Kalejdoskopværkstedet. Her kan de
lave deres eget kalejdoskop godt
hjulpet af museets børneguider.

Efterårsaktiviteter på Glasmuseet Ebeltoft

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

I efterårsferien kan man blandt andet deltage i konkurrencen om at lave det flotteste
mønster med det digitale kalejdoskop.

Læs mere om aktiviteter og udstillinger på www.glasmuseet.dk.
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Text by Christine Andersen

English Summary

artist as a tangible honour. As works are purchased
from winning artists, the collection includes some
of the best in modern Danish glass. The menu at the
restaurant matches the quality of the glass.

Page 2
Leader
In his leader, the Chairman looks forward to European Glass Context on Bornholm, when in addition
to 95 established glass artists, it will be possible to
meet 45 “New Talents”, young artists including
many Danes, who are starting on independent careers. He observes that talent requires hard work,
and without discipline and determination, imagination and technical skill, talent dies away instead of
developing.
It can be difficult to gain a foothold on the market,
but one of the objectives of the Friends of the Glasmuseum is to support young glass artists. They do
this through schemes like the Studio Glass of the
Year, and participation in Finn Lynggaard’s Fund,
from which awards are made to support developing
talent. The Glastip newsletter also passes on news
of artists, and the prizes for the annual glass lottery
are primarily bought from Danish artists.
The committee is considering other ways of supporting both new and established talents, perhaps
through marketing and making glass visible, in consultation with the glass world. With his final greeting the Chairman encourages readers to see the
work of talented artists at exhibitions and especially
small glass workshops.
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Danish Design School, Bornholm
Bornholm and the school for glass and ceramics
clearly have an effect on those who study there.
This year’s graduation exhibition gives the impression that they have taken time for introversion and
studied their own strengths, at the same time experiencing the nature and limitations of glass. Some
have clearly chosen aesthetic security, while others
have explored and almost overstepped the achievable limits. Most show eagerness and enthusiasm,
but confidence and technical refinement will come
later. The objects are very different, and the influence of the school is clearly open and allows for
individuality.
SiO2 is the chemical formula for quartz, an important component of both glass and ceramics. Mikkel
Karlshøj attempts to achieve architectonic and
organic constructions through a symbiosis of celllike forms, and challenges current norms. Matilda
Eriksson’s sources of inspiration are clearly visible
in softer organic forms, with a promising sense of
form. In complete contrast, Maria Bang Espersen
allows ordinary drinking glasses to explode, shattering the form as fibres sticking out in all directions,
perhaps in a small rebellion against our materialist
culture. The glass exhibition can be seen on Bornholm and later in Copenhagen.

Page 3
KiC offer to members
The KiC exhibition will be held in Aarhus in November, featuring 50 - 60 selected craftspeople, and
this year’s theme is Shoes. There will be shoes in
paper and ceramics as well as Tobias Møhl’s glass
shoes, and work by eight other glass artists. It will
also be possible to see a project by students from
the Kolding School of Design in collaboration with
ECCO. Friends of the Glasmuseum who show membership cards will be admitted to the exhibition for
DKK 30.- at a 40% discount on the normal ticket
price.
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Pages 4
Hempels Glasmuseum
A new glass museum has opened near Nykøbing
Sjælland, and will show glass from many centuries
and different countries, with the main focus on
modern glass and Danish studio glass. Bodil Busk
Laursen, who has recently retired from the Danish
Museum of Art & Design, is to lead the new initiative. It is based on the Anneberg Collections, which
are a private institution with rich traditions, based
on the collection of the industrialist J.C. Hempel.
The Heering collection includes some of the finest
older Danish glass, while the Hempel Glass Prize is
awarded each year to an outstanding Danish glass
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Tróndur Patursson and cosmic space
At the opening of Tróndur Patursson’s Cosmic
Room, donated to the permanent collection, Dr Phil
Morten Kyndrup compared the installation with its
mirrors with baroque works that also sought to create optical illusions, while it is very post-modern in
the way it draws the observer into the work. Active participation is invited in the apparently infinite space, and it “makes visible what is invisible”,
especially through the shades of ultramarine that
reproduce the cosmic light. The yellow represents
life-giving forces and red can be interpreted as fire
and the heat from the earth’s interior. The black
contours highlight the dynamics of the installation.
This is the latest in a series of Cosmic Rooms, and
was created in collaboration with Per Hebsgaard,
with whom Patursson has been working since 1980.
The artist’s experimental approach to painting on
glass has produced expressive abstract works that
sometimes include figurative elements, as in his
church decorations in the Faroes and in Denmark,
and the huge albatrosses at Copenhagen Airport.
Pavla Rossini still considers the Cosmic Rooms the
boldest experiments, in which the optical illusions
and the light source behind the glass produce a
specially spiritual atmosphere. Now visitors to the

Glasmuseum will also be able to experience the
play of colour and details that stimulate the imagination, created by an important contributor to the
renaissance of glass painting in the 20th and 21st
centuries.
Pages 10 A new view of the permanent collection
When the museum opened in 1986, Finn Lynggaard
had obtained promises from about 250 artists to donate or lend works to the collection. It now consists
of 1547 works by 719 artists from 51 different countries. Changing exhibitions often take up specific
themes. The wish to show a constant presentation
of works from the collection has now been fulfilled
with support from funds, and in future, works from
the permanent collection will be shown on the first
floor of the old building all year.
Hans Thyge & Co, designers of the Glass Universe, have created a new setting, to be presented
on 12 October in connection with Djursland Culture Night. The flexible design includes podiums,
shelves and wall modules with built-in lighting.
Display panels will provide information about the
first artists to support the museum, including pioneers of studio glass. Another section will show different techniques to demonstrate the diversity of the
collection, and it will be possible to show different
works later.
Page 12
An obsession with glass
The art gallery in Bredgade has set up a second
group exhibition, entitled Substans, of unique pieces by fourteen artists. Why, in this time of crisis?
The owners are attracted to glass as a subtle and
highly relevant material, both strong and fragile,
which almost reflects the contrasts in world events.
They feel it a welcome challenge for an independent gallery to bring awareness of glass as a form of
artistic expression to a wider public. Pavla Rossini
PhD has collaborated and contributed texts for the
catalogue.
Page 13
Autumn events in October
12 October: Culture night with the permanent collection newly set up with a light and sound installation by students from Viden Djurs, Grenaa.
In the museum garden guests can watch Micha
Karlslund paint ‘the luminous hothouse’ in the pavilion and listen to electronic soundscapes created
by Peter Just Rasmussen. 17 October: ‘Good Night
at the Museums’ – children’s guides tell stories
by candlelight behind shiny glass objects. Bring a
torch!
18 October: Kaleidoscope workshop for children
aged 6 and over. Booking is necessary.
There will be competitions and activities all week,
such as making the best pattern with the digital kaleidoscope in the Glass Universe. More details on
www.glasmuseet.dk
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AKTIVITETER
SØNDAG 7. OKTOBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.
4. SEPTEMBER - 9. OKTOBER
Kunst lige i nærheden.
Foredragsrække under Folkeuniversitetet
i Århus. Glasmuseet Ebeltoft deltager.
Tilmelding og info: www.fuau.dk
ONSDAG 10. OKTOBER kl. 19
Karen Nyholm, modtager af årets Finn
Lynggaard-pris, fortæller. Ingen tilmelding.
FREDAG 12. OKTOBER kl. 18-21
Kulturnat.
”Live-glasmaleri” med Micha Karlslund.
Lydlandskaber af Peter Just Rasmussen.
Lys- og lydinstallation ved Teknisk Skole.
ONSDAG 17. OKTOBER kl. 19-21
Go’nat på museerne.
2 voksne + max 3 børn:
kr. 100,- / 1 voksen: halv pris

22. - 27. OKTOBER - VENEDIG-TUR
Læs mere om Glasmuseets Venners tur
til Venedig og Murano på hjemmesiden.
SØNDAG 4. NOVEMBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.
SØNDAG 18. NOVEMBER
Åbning af mini-udstilling med historisk
julepynt.
FREDAG 30. NOVEMBER kl. 17
Fernisering af tre udstillinger:
“Neon”, The Study: ”Contemporary
Traditions”, Anna Mlasowsky og
“Lys i mørket”.

NEW ADDITIONS
30. marts - 30. september 2012
Et udvalg af nye værker i samlingen.

SØNDAG 2. DECEMBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.
SØNDAG 9. DECEMBER kl. 14
Julekoncert med Ebeltoft Kirkes Projektkor.
Børn og voksne synger julesange.
Aktiviteterne foregår på Glasmuseet

ALLE DAGE I EFTERÅRSFERIEN
Deltag i konkurrencen om at lave det
flotteste mønster med museets digitale
kalejdoskop.
Løs opgaver i udstillingen. Spørg efter
opgaveark i receptionen.

NEON
1. december - 10. marts 2013
Værker i neon af Erik A. Frandsen (DK),
Richard Wheater (GB), Julia Bickerstaff
(GB) og Rikke Stenholt (DK).
LYS I MØRKET
1. december - 10. marts 2013
Et udvalg af værker fra museets samling.
THE STUDY - CONTEMPORARY
TRADITIONS
1. december - 10. marts 2013
Installationer af Anna Mlasowsky (D).

GLASCAFÉEN
Februar - marts ...... (mandag lukket)
April - maj ..................... alle dage
Juni, juli, august .............. alle dage
September - oktober ....... alle dage
Nov. - december ... (mandag lukket)

HOT & COOL
3. maj - 18. november 2012
Nye værker af Tobias Møhl og Trine
Drivsholm, DK.
SIX VOYAGES
30. marts - 18. november 2012
Separatudstilling med installationer
af Therman Statom, USA.

Ebeltoft med mindre andet er anført.

TORSDAG 18. OKTOBER kl. 11 & 14
Kalejdoskopværksted for børn.
Lav dit eget kalejdoskop sammen
med museets børneguider.
For børn fra 6 år. Begrænset antal.
Tilmelding på tlf. 8634 1799.

UDSTILLINGER

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11-17
11-17
11-18
11-17
11-17

For bordbestilling kontakt Glascaféen på tlf.
8634 1818.

ÅBNINGSTIDER
Januar - marts ........ (mandag lukket)
April - juni ....................... alle dage
Juli - august .................... alle dage
September - oktober ....... alle dage
Nov. - december .... (mandag lukket)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-16
10-17
10-18
10-17
10-16

Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

