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7 blæste vinglas af Karen Klim, Norge.
VUNDET AF: KKT Tryksager, Ebeltoft.

Blæst halvkugle af Jiri Pacinic, Tjekkiet.
VUNDET AF: Karin og Ejgil Berg, Risskov.

Grøn glasskulptur af Stig Persson, Danmark.
VUNDET AF: Birgit Nørgaard og O. Øhlen.
Madsen, Højbjerg.

Cylindrisk objekt i klart glas overtrukket med sort
farve og sandblæst af Zedenek Lhorsky, Tjekkiet.
VUNDET AF: Troels B. Folkmar, Brabrand.

Støbt siddende dame af Jytte Mørch, Danmark. VUNDET AF: Lisbeth Lund, Aalborg.

Vase med 3-4 lag glas af Jamomir Karizek,
Tjekkiet. VUNDET AF: Vibeke Emborg,
Sønderborg.
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Nyt og spændende var Ida Wieth-Knudsens oplæg til årets studioglas, som er
omtalt i selvstændig artikel. Studioglasset
er til salg med en deadline for bestillinger
den 15. maj.
Gult Reticelloblæst fad af Leif Møller Nielsen, Danmark.
VUNDET AF: Birgitta og Kaj Liendgaard, Aarhus V.

Glasfad fra Stourbridge af Wendy Newhofer,
England. VUNDET AF: Kirsten Harvig, Ebeltoft.

Blæst græsstykke med guldsmed og mariehøne af Karen Nyholm, Danmark.
VUNDET AF: Jette Raahauge, Ebeltoft.

Blæst skulptur af Marie Retpen, Danmark (Har vundet kunsthåndværkerprisen).
VUNDET AF: Dorit & Jørn Bach, Birkerød.

Ligeledes nyt og spændende var en meget
interessant præsentation af Marie Retpen,
der som modtager af Finn Lynggaards Legat i 2015 havde været ude at rejse for
at lære mere om hvilke muligheder, der
var at hente i 3D-fremstillingsprocessen.
Marie havde orienteret sig godt og grundigt i muligheder og problemer, orienteret
sig i forskning og produktion med anvendelse af 3D-udstyr, og hun havde på den
måde på fornemste vis brugt Finns legat
til at afprøve glaskunstnerens grænser.
Tilhørerne blev overbeviste om, at Marie
Retpen ved, hvad hun gør. Vi ønsker held
og lykke fremover med udfordringerne.
Vi siger hjertelig tak til alle for fremmødet til generalforsamlingen, hvor i alt 40
deltog, næste år vil vi
søge at få en form for
forhåndstilmelding.
Foreløbig ønsker vi
alle et godt forår.

Generalforsamlingen 2016

På generalforsamlingen den 27. februar
blev formandens beretning, kassererens
regnskab samt revideret budget for 2016
samt 2017 godkendt. Alle disse dokumenter kan findes på foreningens hjemmeside.
Alle de, der var på valg til bestyrelsen, herunder suppleanter samt revisorer blev enstemmigt genvalgt, så alt er ved det gamle,
- og dog! Generalforsamlingen vedtog en
meget beskeden forhøjelse af kontingentet
for 2017 og frem, således at det fremover
er kr. 350 for enlige og kr. 500 for par. Ligeledes er det nyt, at Glasmuseets Venner
fremover vil give et tilskud på kr. 10.000
til Finn Lynggaards Legat.

Karen Siune
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Tekst: Dan Mølgaard

Oplev med alle sanser
- glas på en ny måde

Fra forestillingen “Blumenbach Instituttet”, instruktør Tue Biering. Fotograf Maria Franck.

Når Glasmuseet Ebeltoft i april åbner
sommerudstillingen, er tingene ikke
helt, som de plejer. På 1. salen i
museets nye fløj er galleriet blændet
af, så publikum ikke har adgang. Bag
de midlertidige vægge etableres en
sanseudstilling, der giver de mindste
og deres voksne mulighed for at få
en oplevelse med glas, der kræver
din aktive deltagelse. Og udenfor i
museets have arbejdes der også, idet
vi her etablerer en stor læringsskulptur, der på en og samme tid fungerer
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som et æstetisk objekt og en skulptur, man kan gå på opdagelse i.
Begge dele er elementer i det formidlingsprojekt, som vi har valgt
at kalde ”(H)ånden i glasset”. Med
projektet ønsker museet at tage
afsæt i og insistere på, at kroppen
er udgangspunktet for menneskers
møde med og forståelse af verden.
Glas er et svært materiale at forholde
sig til, - det er helt elementært svært
at begribe, at sand i fast form, kan

Fra forestillingen “Velkommen til Twin Peaks”.
Foto af Søren Meisner.

ses igennem, kan holde på flydende
væsker, kan reflektere og spejle.
Med ”(H)ånden i glasset” anvender
vi sansningen og legen til at vække
nysgerrigheden og giver vores mindste gæster en vej ind i glassets forunderlige verden. Når nysgerrigheden
er vakt, kan man finde mere ”hardcore” viden om glas på de ”vidensstationer”, der i form af touchscreens
er, at finde rundt på museet. Nogle
af dem er allerede i brug, med tiden
suppleres disse af flere.

Instruktør Tue Biering og scenograf
Marie Rosendahl Chemnitz.

”(H)ånden i Glasset”
Det samlede projekt er gjort muligt gennem generøs støtte fra
Nordea Fonden. En bevilling på
1.275.000 kr. gør det muligt at:
· opføre en læringsskulptur
· iscenesætte sanseudstillingen
· udvikle og indkøbe vidensstationer
· tilbyde formidlende aktiviteter
i Glashytten i projektperioden
”Nordea-fonden har valgt at
støtte ”(H)ånden i glasset”, fordi
projektet igennem kreativitet,
leg og sanseligheder puster til
de gængse forestillinger om
glaskunst. Nogen tror, en museumsoplevelse med glas kun
handler om at være beskuer og
beundrer. ”(H)ånden i glasset”
viser, at glaskunst også er en
sjov, lærerig og inspirerende
oplevelse for hele familien,”
siger Nordea-fondens direktør
Henrik Lehmann Andersen.
Sanseudstillingen og læringsskulpturen forventes at stå klar
til sommerferien 2016.

Fra forestillingen “Blumenbach Instituttet”, instruktør Tue Biering. Fotograf Maria Franck.

Og hvis nysgerrigheden forsat ikke
er stillet, kan man selv på udvalgte
dage hen over sommeren prøve at
blæse glas under kyndig vejledning
af museets glaspustere.
Alt sammen for at give nye tilgange
til og oplevelser med glas og gøre
museumsoplevelsen til en inspirerende oplevelse for hele familien.
Menneskene bag
Sanseudstillingen og læringsskulpturen er udtænkt og udformet af scenografen Marie Rosendahl Chemnitz
i samarbejde med instruktøren Tue
Biering. Marie Rosendahl Chemnitz
er uddannet scenograf, men arbejder indenfor mange genrer og medi-

er - performance, collage, grafik,
installation, teater, film, visuelle fortællinger og meget, meget mere. Tue
Biering er instruktør, der har fortalt
historier og lavet teater, performance, sociale interaktioner, soap og
film i og på alt fra flytbare containere
til Det Kongelige Teater.
Begge har således solid erfaring i
teaterverdenen og ved, hvordan
man fortæller og iscenesætter historier. Ved at involvere folk, der har
en helt anden baggrund og dermed
et helt andet blik, end det museet
traditionelt arbejder med, er det
ambitionen at få et andet blik og et
nyt perspektiv på, hvordan glas kan
opleves.
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Tekst: Karen Siune · Foto: Jørn Bech

Årets studioglas
efter bestilling blive fremstillet i et
begrænset antal, maksimalt i 30
nummererede og signerede eksemplarer.
Ida Wieth-Knudsen gav på generalforsamlingen den 27. februar 2016
en præsentation af værket, der er
sammensat af rør i glas og rør i
andet materiale holdt sammen med
kobbertråd. Ida gjorde ved præsentationen opmærksom på, at der
bliver tale om unikke eksemplarer,
hvor størrelsen kan variere omkring
en gennemsnitlig størrelse på 15-18
cm.

Studioglasset, der tilbydes medlemmerne af Glasmuseets Venner, har i
2016 titlen ”Both sides now”. Det vil
blive udført af Ida Wieth-Knudsen,
der er Glasmuseets Venner bekendt.
Ida fik i 2014 tildelt Finn Lynggaards
Legat, og Ida blev præsenteret i
Glasposten i 2015.
Siden har hun modtaget forskellige
priser for sine kunstværker bl.a. en
pris for forgængeren til det værk,
som nu tilbydes medlemmerne som
årets studioglas til en særdeles favorabel pris på kr. 1.800. Værket vil
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Bestilling
Glasmuseets Venner modtager bestillinger via kontaktformular, som
findes på foreningens hjemmeside.
Bestilling vil endvidere - efter den
1. april - kunne foregå telefonisk til
bestyrelsens sekretær eller via sms
til formanden tlf. 2031 6318. Da
der er begrænsning på antallet af
værker, er der deadline for bestilling 15. maj.
Skulle der komme flere end 30
bestillinger, vil der blive trukket lod
for at give alle medlemmer lige
muligheder. I uge 21 vil det enkelte
medlem modtage besked om sin

Ida Wieth-Knudsen præsenterer årets studioglas.

bestilling. Efter at foreningen har
afgivet bestillinger til Ida, vil kontakten mellem køber og Ida foregå
direkte uden om foreningen. Vi
håber at mange vil benytte sig af
dette unikke tilbud.
Karen Siune

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

En verden af farver og mønstre
15 perspektiver på ornamentik i moderne glas

I forrige nummer af Glasposten præsenterede museumsdirektør, Dan
Mølgaard, de overordnede tanker
bag Glasmuseet Ebeltofts kommende sommerudstilling ORNAMENT.
Udstillingen, der siden har fået
undertitlen ”- en verden af farver og
mønstre”, præsenterer værker af 15
internationale kunstnere, som alle
er udvalgt på baggrund af deres
bevidste brug af ornamentik som en
væsentlig - og for mange - bærende
del af deres kunstneriske udtryk. I
udvælgelsen er samtidig lagt vægt på

Tobias Møhl: “Glassweaver platter”, 2012.
Foto: Poul Ib Henriksen.

forskellighed både hvad angår kunstnerisk intention, udtryk, metoder
og teknikker, således at udstillingen
samlet set vil give et indblik i bredden og variationen indenfor emnet.
Derfor er spændvidden blandt de
15 kunstnere, som er repræsenteret i udstillingen, stor. Skal man
sige noget overordnet, kunne et bud
være, at de alle på én eller anden
måde forholder sig til traditionen,
som de fortolker og giver nyt udtryk.
Glaskunsten føjer sig ind i fortællingerne om ornamentikkens historie
med tydelig dekoration på de tidligste fund i glas til stadig mere raffinerede mønstre, former og overflader,
opnået ved brug af forskellige varmog koldglasteknikker til udformning
og overfladebehandling af glasset.
Glassets materialemæssige karakteristika giver en række enestående
muligheder for at indarbejde møn-

stre og ornamentik, som historisk set
har været eftertragtet og som stadig
udnyttes i dag.
Kunstnerne
Én af de kunstnere, der forholder sig
tydeligt til traditionen indenfor glasfremstilling, er australske David Yule.
Med værket ”A New Way of Seeing
Czech Cutting” kaster han et friskt
blik på den tjekkiske tradition for at
skabe glas med raffinerede mønsterslibninger. Yule forstørrer mønsteret
og viser det på væggen, så indtrykket af de fine, klassiske mønstre forstærkes og opleves på ny. Også Lino
Tagliapietra (Italien), Tobias Møhl
(Danmark) og Layne Rowe (England)
tager afsæt i traditionelle, historiske teknikker for mønstervirkning i
glas, idet de hver på sin måde genfortolker forskellige italienske varmog koldglasteknikker, som gennem
Fortsættes næste side
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inspiration i afrikansk kultur og naturens former i sine objekter, som har
en stærk grafisk mønstervirkning.
Flere af de repræsenterede kunstnere knytter an til tekstil og vævning.
Blandt disse er engelske Richard M.
Parrish, der skaber vægpaneler af
anselig størrelse, som til forveksling ligner fint vævede gobeliner, og
Giles Bettison (Australien), der har
skabt en serie ”vævede” krukker og
kurvelignende værker med fællestitlen ”Textile”.

Klaus Moje: “Vertical over Horizontal”,
2015. Courtesy of: Lorch + Seidel Contemporary. Foto: Eric Tschernow.

århundreder er blevet anvendt til at
skabe delikate mønstre.
Flere kunstnere forholder sig til
ornamentik og mønstre i en kulturhistorisk kontekst. Således knytter australske Claudia Borella an til
maoriernes symbolske brug af ornamentik som fortællende elementer,
der forbinder fortid og nutid i sine
abstrakte fortællinger om landskabet
og dets grundlæggende elementer.
Kathryn Wightman (England) tager
udgangspunkt i mellemøstlig mønstertradition, som den kommer til
udtryk i ”ægte” tæpper, som hun
kopierer og gengiver i glas, mens
Carrie Gustafson (USA) bl.a. henter
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Tyskfødte Klaus Moje og Tchai
Munch (Danmark) arbejder med abstrakte kompositioner af farver og
linier. Gennem årene har de hver
især udviklet et på én gang klart
og raffineret formsprog med den
mønstrede flade i centrum. Klaus
Moje har som én af studioglassets pionérer dannet skole indenfor
fusing og slumping af især større,
farverige kompositioner udformet
som vægpaneler, mens vi kender
Tchai Munch som dygtig formgiver
med sikker farvesans fra især fusede
og slumpede fade. Også australske
Clare Belfrage arbejder med abstrakte linie- og farveforløb, men i blæste
værker, inspireret af naturens mønstre og strukturer. Momoo Omuro
fra Japan arbejder ligeledes med
mønstre af abstrakt, grafisk karakter
og en organisk mønstervirkning, der
leder tanken hen på naturens fore-

”ORNAMENT - en verden
af farver og mønstre”
kan ses på
Glasmuseet Ebeltoft i perioden
22. april - 25. september 2016

Momoo Omuro. Skål / Bowl, 2015.
Foto: Keisuke Osumi.

komster – prikkede fugleæg, blomster, bladribber og skyformationer.
Af mere konceptuel karakter er værkerne af belgiske Sylvie Vandenhoucke og Wilfried Grootens (Tyskland), som begge knytter an til en
abstrakt, til dels minimalistisk tradition, der tager hele rummet i brug
og forholder sig til omgivelserne.

Tchai Munch: “Life Line”, 2016
Foto: Tobias Møhl.

Richard M. Parrish: “Tapestry 44”, 2012. Foto: Rab Cummings.

Her opstår mønstrene som en del
af en systematik, som repeteres og
til sammen danner en større helhed.

lingen sættes ornamentikken ind i et
bredt kunsthistorisk perspektiv, ligesom de enkelte kunstneres metoder
og praksis uddybes yderligere her.
Fredag den 22. april kl. 11 fortæller
Richard M. Parrish om sit arbejde
ved en artist talk på Glasmuseet og
fra kl. 14 kan man se, hvordan Clare
Belfrage arbejder med ornamentik i
museets værksted.
Derudover belyses emnet i løbet
af udstillingsperioden i to foredrag

De 15 udvalgte glaskunstnere og
formgivere anvender således ornamentik på mange forskellige måder.
Som helhed betragtet peger udstillingen på, at ornamentet eksisterer i
den moderne glaskunst som en vital
og varieret udtryksform, der rækker tilbage i historien og i sig bærer
fortællinger om identitet, oprindelse,
kultur og natur. Inden for glasset,
som det også er tilfældet inden for
andre genrer, optræder ornamentik
og mønstre samtidig som en stærkt
visuelt forførende udtryksform, der
giver nydelse og glæde ved det veludførte håndværk, som mønstrene
vidner om.
Hvis du vil vide mere
- eller prøve selv
I kataloget, der udgives til udstil-

David Yule: “A new way of seeing Czech
cutting”, 2011. Foto: Alex Francis.

ved hhv. cand.mag i kunsthistorie
og design, Mette Strømgaard Dalby,
som vil sætte ornamentet ind i en
designhistorisk sammenhæng, samt
kunsthistoriker, Helene Lykke Evers,
som vil fortælle om ornamentik i en
islamisk tradition.
I pinsen og i juni afholdes to workshops i samarbejde med Dansk
Patchwork Forening, hvor museets
gæster har mulighed for at prøve
kræfter med patchwork og quiltning.
Læs mere om arrangementet andet
sted i Glasposten. Og i slutningen
af august vil Tobias Møhl i museets
værksted, demonstrere sit arbejde
med mønstre i glas. Endelig vil der
i sommerferien være flere forskellige muligheder for selv at lege med
mønstre og ornamentik i glas ved en
række værkstedsaktiviteter.
Det fulde program offentliggøres på
www.glasmuseet.dk
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner og Maria Vetter Christiansen

Do It Yourself
- ”Gør-det-selv” ornamentik
Med mønsteret som fællesnævner inviterer Glasmuseet Ebeltoft
sammen med Dansk Patchwork
Forening til to workshops, hvor
museets gæster har mulighed for
selv at prøve kræfter med patchwork og quiltning i anledning af
ORNAMENT-udstillingen.
Ét af de områder, hvor mønsteret
spiller en central rolle, er indenfor
patchwork eller quiltning. Gennem
generationer har folk i hele verden
lavet tæpper med smukke mønstre af
stofrester, som syes sammen til større
enheder. Én af de mest populære og
mest genkendelige typer af patchworktæpper kaldes et ”Log Cabin”
tæppe, opkaldt efter tæppets grundlæggende mønsterblok; Log Cabin
blokken (bjælkehytte-blokken).
Log Cabin blokken har et utal af
muligheder. Den kan syes af alle,
både begyndere og øvede, og kan
laves af alle typer stof, genbrug såvel
som nye metervarer. En Log Cabin
blok startes med en firkant i kontrastfarve og herom syes strimler af
stof i mørke og lyse farver. Inden
symaskinen blev hver mands eje,
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syede man delene fast til et bundstof
(foundation quilts). Dette gjorde man
dels, fordi de lange lige sømme kan
være svære at sy i hånden, og dels
fordi man arbejdede med alle typer
af reststoffer og derved manglede
et fast underlag. I dag syes blokken
oftest på maskine og når man har
syet et antal blokke, syes de sammen
til et tæppe. Herefter placeres dette
topstykke oven på et lag af pladevat,
som igen er placeret oven på et bagstykke. Alle tre dele syes sammen, og
så har man et tæppe.
Historien om bjælkehytten og
Log Cabin Quilt
Den tidligste anvendelse af selve
mønsteret, - en firkant med striber
af lyse og mørke farver udenom, er
fundet i gravkamre i Egypten. I det
tidlige 19. årh. fandt man en mængde
mumier, som alle var pakket ind i et
Log Cabin mønster. Man havde viklet
mennesker eller dyr ind og derefter
farvet firkanterne i en mørk og en lys
tone. Disse mumier blev fragtet til
England, og her bredte mønsteret sig.
Der har længe været enighed om, at
Log Cabin blokken er amerikansk,
den tidligste Log Cabin quilt fundet

Log Cabin tæppe, ca. 1890.

i USA er dateret til 1865. Dog har
man fundet endnu ældre Log Cabin
tæpper i England, hvilket indikerer, at
det ikke er en ren amerikansk opfindelse. Tværtimod, er der måske, tale
om, at der er mange, der har fundet
på den samme idé på nogenlunde
samme tid. Blokken skulle forestille
en bjælkehytte på prærien, hvor den
røde firkant i midten er hjertet, de
lyse sider er solsiden af huset, og de
mørke sider er skyggesiden. Efter den
amerikanske borgerkrig, hvor der var
en folkevandring vest over landet,
fik blokken stor popularitet. Log
Cabin blokken har altid været forbundet med noget ærkeamerikansk.
Abraham Lincoln er vokset op i en
bjælkehytte, og blokken blev således

Glasmuseets have danner hvert år ramme om forskellige arrangementer. I år afvikles
to ”gør-det-selv” quilteworkshops i haven sammen med Dansk Patchworkforening.

et symbol på ham. Der er historier
om, at Log Cabin tæpper med sort
center i stedet for rødt blev hængt
udenfor de huse, der var med i ‘the
underground railroad’ som derved
viste sorte slaver på flugt, hvor de
kunne søge tilflugt.

I dag har en ny generation af quiltere,
kaldet ‘modern quilting’ genoptaget
de gamle Log Cabin blokke, men i
nye spændende variationer og farveholdninger.
Workshops på Glasmuseet
I pinsen den 13. - 16. maj og omkring
Quilt in Public Day, 18.-21. juni, alle
dage i tidsrummet 11.00 - 16.00,
har du selv mulighed for at prøve
teknikken af på to workshops, som
afholdes i Glasmuseets have.
På de to workshops vil du lære at
lave en Log Cabin blok under kyndig vejledning af dygtige quiltere fra
Dansk Patchwork Forening, som vil
bemande det hyggelige værksted,
der indrettes i teltet. Blokkene laves
af genbrugsstof doneret af Dansk
Røde kors, og når blokkene efter-

Koordinator Maria Vetter Christiansen er selv passioneret quilter og vil i pinsen samt i dagene omkring
Quilt in Public day i juni hjælpe store og små med
at sy en Log Cabin blok på Glasmuseet.

følgende bliver samlet til tæpper, vil
disse blive leveret tilbage til Dansk
Røde kors. Leverer du tre blokke
kvitterer Glasmuseet Ebeltoft med et
gratis ORNAMENT-katalog
Workshoppen er åben for alle, der
har lyst til at prøve kræfter med
patchwork. Børn skal dog være min.
9 år. I dagene for workshoppen, kan
alle med lyst og interesse i at sy,
deltage på et selvvalgt tidspunkt i
løbet af de fire dage, arrangementet
løber over. Alle, der har betalt entré
til museet, kan deltage, men vil du
sikre dig en plads på et bestemt
tidspunkt, anbefales det, at reservere
tid ved at sende en mail til koordinator Maria Vetter Christiansen på:
jegelskerkunst@gmail.com eller på
telefon 2057 5150. Kontakt også
gerne Maria, hvis du søger yderligere
information.
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Tekst: Jan Kock · Foto: VILLUM Window Collection

Et vindue ud til verden
- et museum fyldt med glas
Ordet vindue er en afledning af
ordet Vindøje. Altså en åbning i et
hus, som giver dagslys, men som
samtidig giver adgang for vind og
blæst. På forskellig vis har man gennem tiderne forsøgt at løse denne
gordiske knude. Man har således
anvendt udspændte blærer, tynde
hornskiver, olieret papir. ”Rigtige”
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ruder af glas kendes langt tilbage i
tiden, men var så dyrt, at det kun
var kirken og de allerøverste kredse
i samfundet, som kunne tillade sig
en sådan luksus.
Her i landet begynder ruder af glas
at blive mere udbredt i løbet af
renæssancen (ca. 1500 - ca. 1660).
Ruderne var håndgjorte, og det var

Magasinvæg med vinduer ordnet kronologisk. Udstillingen rummes i store lokaler,
hvor der virkeligt er blevet arbejdet med
såvel naturligt som kunstigt lys, for at
give en så levende oplevelse af et af de
meget markante elementer i vor hverdag
- vinduet. Vi bruger det alle oftest uden at
tænke nærmere over det.

begrænset hvor store man kunne
blæse dem. Derfor var man nødt
til at samle flere små ruder med
blysprosser for at kunne få større
vinduer. På renæssancens glasværker her i landet var produktionen af
ruder et væsentligt element.
Ved industrialiseringen i 1800 tallet
blev det muligt at blæse flere meter

VILLUM Window Collection
www.villumwindowcollection.com

lange cylindre, som kunne foldes ud
og give ganske store ruder. Men de
var stadig håndgjorte. Flere metoder blev forsøgt for at komme bort
fra det mundblæste glas. I løbet
af 1950’erne udviklede det engelske firma Pilkington Float Glassmetoden, hvor flydendes glas trækkes vandret hen over flydende tin.
Det gav på det nærmeste perfekt
vinduesglas uden ujævnheder. En
teknik som også gjorde store glaskonstruktioner mulig.

Tidstunnelen i museet starter med en detalje fra et af højdepunkterne inden middelalderens
glasmalerier, nemlig en detalje fra Saint-Chapelle i Paris, som blev bygget til fremvisning af Jesus
tornekrone.

VKR Holding er moderselskabet
til vinduesproducenterne VELUX
og VELFAC vinduer, som producerer mange forskellige typer vinduer til det meste af verden. For
omkring 10 år siden startede selskabet på foranledning af stifteren
Villum Kann Rasmussens søn, Lars
Kann Rasmussen en indsamling af
historiske vinduer og en formidling af vinduets og glassets historie.
Samlingen består nu af mere end
300 vinduer, hvoraf de ældste går
tilbage til renæssancen. Fra 2013 til
2015 blev samlingen ombygget til et
egentligt museum i et spændende
design af Rosan Bosch Studio, så
museet med stort udbytte kan besø-

ges af den almindeligt interesserede
vinduesbruger.
Hovedaksen i museet er en tidstunnel, hvor moden i vinduer gennem
tiderne præsenteres sammen med
de tekniske landvindinger inden for
området. Udstillingen peger også
fremad og viser hvilke muligheder,
der er i glasset.
Museet stod færdigt i april 2015,
og det officielle navn er: VILLUM
Window Collection. Det er beliggende: Maskinvej 4, 2860 Søborg.
Stedet er åbent tirsdage og torsdage
kl. 10.00 -16.00 og efter aftale på
telefon +45 2361 4260.
Se mere på museets hjemmeside:
www.villumwindowcollection.com
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2

Winners of the Glass Lottery
and the prizes

Page 3
The Annual General Meeting
Karen Siune, the Chairman, writes: At the AGM
on 27 February the chairman’s report, the accounts and the audited budget for 2016 and
2017 were approved; they are on the Association website. Those standing for election to the
committee, the substitutes and the auditor were
unanimously re-elected. The AGM voted to increase the subscription for 2017, to DKK 350 for
individuals and DKK 500 for couples. In future
the Friends of the Glasmuseum will give a supplement of DKK 10,000 to Finn Lyngaard’s Prize.
Ida Wieth Knudsen introduced this year’s Studio
Glass, and Marie Retpen, winner of Finn Lynggaard’s Prize in 2015, talked about her research
into the problems and possibilities in using 3Dprinting techniques in glass art.
The Chairman thanks the 40 members who attended and sends good wishes for the spring.
Pages 4
Glass for all the senses
When the summer exhibition opens in April,
there will be a separate exhibition especially for
children and families, requiring active participation. A large learning sculpture in the garden
will not be purely aesthetic: and guests will be
invited to explore it. Both of these are part of an
informative project based on physical contact
as the way humans encounter and understand
the world. The exhibition and sculpture are intended to arouse curiosity in the youngest and
show them the wonderful world of glass through
their senses and play. More specific details are
available from knowledge stations – interactive
screens – around the museum. The exhibition
and learning sculpture were created by Marie
Rosendahl Chemnitz, a production designer who
works in a diversity of fields, and Tue Biering,
an instructor with wide experience in theatre and
film. The project was made possible with the support of the Nordea Fund, to show glass art ‘hands
on’ as educational inspiration for all the family.
Page 6
This year’s Studio Glass
Studio Glass 2016 is entitled “Both Sides Now”,
and will be made by Ida Wieth-Knudsen, who is
familiar to Friends of the Glasmuseum. She won
Finn Lynggaard’s Prize in 2014 and has since
won other prizes for her artwork, including the
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predecessor of the present piece, which she introduced at the AGM. It consists of tubes in glass
and another material held together with copper
wire, and she points out that the size may vary,
as each is unique. Until 15 May the piece can be
ordered for DKK 18,00 from the website, by telephone to the committee secretary or by texting to
the Chairman. A maximum of 30 will be made,
and after the Association has placed the order,
buyers can contact Ida directly about purchase
and delivery.
Pages 7
A world of colour and pattern
Pia Strandbygaard Bittner introduces the summer exhibition, ORNAMENT, and the 15 artists
taking part. In different ways, they follow traditions, but add their own highly individual reinterpretations. David Yule takes a fresh look at
Czech cut glass, while Lino Tagliapietra, Tobias
Møhl and Layne Rowe base their work on traditional Italian hot and cold techniques for creating
sophisticated patterns. Claudia Borella refers to
Maori symbolism; Kathryn Wightman draws inspiration from the carpets of the Middle East, and
Carrie Gustafson creates graphic patterns based
on African cultural design and natural forms.
Textiles and weaving have inspired several artists, as can be seen in tapestry-like wall panels by
Richard M. Parrish and in Giles Bettison’s series,
directly named “Textile”. Klaus Moje and Tchai
Munch’s compositions are abstract, both using
fusing and slumping techniques. Clare Belfrage
works with abstract patterns on blown glass, and
Momoo Omuro creates organic patterns reminiscent of objects found in nature. Sylvie Vandenhoucke and Wilfried Grootens’ works are more
conceptual, following a minimalist tradition and
building up systematically repeated elements,
which form something greater as a whole.
The exhibition demonstrates the vitality and variety of ornament in modern glass art, highlighting traditions, historical roots and identity, and
ornament as a seductive means of expressing
visual enjoyment and fine craftsmanship. There
is a more detailed discussion in the exhibition
catalogue.
Tobias Møhl will demonstrate his work with patterns in glass during the summer, and there will
be opportunities for guests to try making patterns
and ornament in glass through workshop activities. See www.glasmuseet.dk for details.
Pages 10 Do it Yourself
Glasmuseet Ebeltoft and the Danish Patchwork
Association invite guests to sew patchwork

blocks at two workshops at Whitsun and 18 - 21
June. The theme of pattern relates the events to
the ORNAMENT exhibition. Visitors can learn to
make Log Cabin blocks with material provided
by the Red Cross, and the blocks produced will
be made into quilts and returned to the Red
Cross. Those who make three blocks will receive
a free exhibition catalogue.
The well-known ‘Log Cabin’ pattern is extremely
versatile and is made by beginners and experts
in all types of material. Originally hand sewn on
a base fabric as a foundation quilt, it is now frequently sewn by machine. Blocks are made first,
and assembled to make a quilt. It is considered
an American classic, but the earliest examples of
the pattern, with strips of dark and light fabrics
round a central square, were found in Egyptian
burial chambers, wrapped around mummies.
Some of these came to England, where the pattern became popular before emigrants took it to
America. The play of light and dark colour became the symbol the sunny and shady sides of
pioneers’ wooden cabin homes. Later, quilts with
black squares instead of red at the centres of the
blocks were used to show runaway slaves where
they could find help. Modern quilters have revived the old pattern with exciting new variations
and colour schemes.
Page 12
A window in the world
In English and Danish the word window is derived from wind eye, an opening that lets in light,
but also the wind. Various materials were used to
solve the problem, and glass panes go far back
in time. They were a luxury, however, that only
the church and the richest in society could afford. In Denmark, hand-blown panes became
more widespread in the Renaissance, but were
limited in size. For larger windows small panes
were held together by lead cames. In the 19th
century industrially blown cylinders could be
opened to form quite large panes. The English
firm, Pilkington, invented the float glass method
in the 1950s, using hot glass drawn over molten tin. The glass was perfectly even, and made
large glass structures possible. Velux produce a
diversity of windows and market them round the
world, and was therefore interested in the history
of windows and glass. Over the last 10 years the
company has collected more than 300 windows
dating from the Renaissance onwards. These are
on show in a museum, the VILLUM Window
Collection, opened in 2015. It is centred on a
time line, giving interested window-users some
fascinating insights into windows and technical
landmarks associated with them.
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
TORSDAG 21. APRIL KL. 17
Fernisering: Ornament
FREDAG 22. APRIL
Kl. 11 Artist talk med Richard M. Parrish.
Kl. 14 Demo med Clare Belfrage i
værkstedet.
LØRDAG 23. APRIL KL. 10.30-13 & 14-16
Støbning i værkstedet. Den færdige figur
kan afhentes næste dag.
Kr. 75 + entré.
LØRDAG 30. APRIL
GMV arrangerer glastur til Midtjylland.
TORSDAG 5. MAJ KL. 10.30-13 & 14-16
Fusing i værkstedet. Den færdige fusing
kan afhentes efter to dage. Kr. 75 + entré.
FREDAG 13. MAJ - MANDAG 16. MAJ
KL. 11-16
Do It Yourself - Patchwork for alle.
Workshop arrangeret i samarbejde med
Dansk Patchworkforening i forbindelse med
Ornament-udstillingen.
Rundvisning alle dage kl. 13.
LØRDAG 21. MAJ - SØNDAG 22. MAJ
GMV arrangerer glastur til Sydsjælland.

LØRDAG 18. JUNI – TIRSDAG 21. JUNI
KL. 11-16
Do It Yourself - Patchwork for alle.
Workshop arrangeret i samarbejde med
Dansk Patchworkforening i forbindelse
med Ornament-udstillingen.
Rundvisning alle dage kl. 13.
MANDAG 4. JULI - SØNDAG 14. AUGUST
Sommeraktiviteter i værkstedet.
Annonceres på www.glasmuseet.dk
SØNDAG 28. AUGUST KL. 12
Demo i værkstedet med Tobias Møhl.

FAKE
Værker af Britta Madsen & Søren Gøttrup.
Forlænget indtil 25. september 2016.
DEN PERMANENTE
Permanent visning af udvalgte værker
fra museets samling.

SØNDAG 4. SEPTEMBER KL. 14
Islamiske ornamenter. Foredrag med
mag.art. i kunsthistorie, Helene Lykke Evers.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig
museets aktiviteter med mindre andet er
anført. Der tages forbehold for ændringer
i programmet. Se www.glasmuseet.dk.

GLASCAFÉEN
April - 28. juni ........mandag-fredag kl. 12-17
........................... lørdag & søndag kl. 11-17
29. april - 9. aug ............ alle dage kl. 10-22

ÅBNINGSTIDER
2. jan. - palmesøndag ........ tors-søn kl. 10-16
Påskeugen - 30. jun ........ alle dage kl. 10-17
1. jul - 14. aug .............. alle dage kl. 10-18
15. aug - 31. okt ........... alle dage kl. 10-17
1. nov - 30. dec .....torsdag-søndag kl. 10-16

SØNDAG 29. MAJ KL. 14
Foredrag om ornamentik i designhistorisk
perspektiv v/ cand. mag. i kunsthistorie og
design, Mette Strømgaard Dalby.

ORNAMENT
– en verden af farver og mønstre.
Gruppeudstilling med værker af 15
internationale kunstnere.
22. april - 25. september 2016.

Museet er lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar. I påsken er museet åbent
alle dage.

10. aug. - 31. aug. ..mandag-fredag kl. 12-17
........................... lørdag & søndag kl. 11-17

Køkkenet lukker en halv time før caféens
lukketid.
Caféen holder gerne aftenåbent ved forudbestillinger til min. 10 personer.
Brunch lørdag og søndag. Ved forudbestilling til min. 10 personer også fra kl. 10.
For yderligere information og bordbestilling
kontakt Glascaféen på tlf. 86341818.

Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk
Glasmuseet Ebeltoft · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft · Telefon 8634 1799

