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Nye aktiviteter med fokus
på glas er på vej
Nye udstillinger på vej
Glasmuseet åbner i oktober 3 nye udstillinger på museet. Udstillingerne
rummer såvel nye som gamle glasværker. Afgangseleverne fra Glasskolen
på Bornholm udstiller deres afgangsværker, og som Study-udstilling finder
man nye glasarbejder lavet af Micha
Karlslund. Vi glæder os til at se alt det
nye, men vi glæder os også til at se et
helt særligt udvalg af de kunstværker,
som museet har i samlingen. Udvalget
til udstillingen ”Frit valg” er baseret på,
hvad de, der som frivillige har deres faste gang på museet, gerne vil vise frem.
Glasmuseets Venner vil i forbindelse
med ferniseringen af de tre udstillinger
invitere Glasmuseets Venner til en venneweekend, der starter med ferniseringen fredag den 10. oktober, hvorefter
der er mulighed for at deltage i den
efterfølgende middag i Glascaféen. Lørdag den 11. oktober er der foredrag om
udstillingerne, hvor bl.a. Micha Karlslund vil fortælle om sine arbejder; mens
vi håber repræsentanter for de unge
glaskunstnere vil fortælle om deres uddannelse. Museets guide Hanne Thorgaard vil tage os rundt i udstillingen af,
hvad de frivillige valgte.
Ikke alle af Glasmuseets Venner får
held til netop at se deres yndlingsværk
på udstillingen, og vi har derfor arrangeret, at der bliver mulighed for at se,

hvad museet gemmer i samlingen udover det, der netop er udvalgt til denne udstilling. På den måde får alle en
chance for at se netop deres favoritter
samt meget andet. Sandra Blach vil stå
for denne del af programmet. Se mere
på side 12 i dette blad.
Rejser og udflugter
Blandt venneforeningens andre aktiviteter skal nævnes en spændende udflugt
til Aarhus, omtalt i detaljer inde i bladet. Blandt de lidt længere ture, der er
gennemført, skal nævnes turen til Berlin, der blev afholdt i september med
mange deltagere og store oplevelser.
Referat af denne tur lægges på hjemmesiden. Men planlægningen af nye rejser
er i gang, således en studietur til England i foråret (se omtalen side 11) og en
tur til Tjekkiet i efteråret 2015 (program
bringes i næste nr. af Glasposten).
En række andre spændende initiativer
med fokus på glas er på vej, bl.a. en
Glasbørs, hvor det bliver muligt for
Glasmuseets Venner at sælge/købe eller bytte glas. Alle aktiviteter vil løbende blive omtalt på
venneforeningens
hjemmeside.
God fornøjelse med
efterårets aktiviteter.
Med venlig hilsen
Karen Siune
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Tekst: Dan Mølgaard

Body Talk - Finnissage
Demontering af Alexander Rosenbergs værk
Repetoire 2011-2012, Philadelphia PA.
Alexander Rosenbergs værk på
udstillingen Body Talk består af en
række mundblæste glas, der belyses
af en overhead. Når lyset kastes
gennem de mange arrangerede glas,
dannes en skygge på væggen – en
skygge, der samlet set danner kunstnerens profil.
Søndag den 28. september inviteres
alle til at komme på museet og væl-

ge et af de glasobjekter, der indgår
i værket.
Kl. 11.00 vil museumsdirektør Dan
Mølgaard kort fortælle om kunstnerens intentioner med værket, og snoren vil herefter blive fjernet, så publikum frit kan vælge, hvilket glasobjekt
de gerne vil have. Efter afmonteringen vil kun en enkelt, markant
skygge blive tilbage på væggen.

Tekst: Susanne Jøker Johnsen

Begrebet kunsthåndværk forandres
hele tiden. Det bevæger sig i et
spændfelt mellem design og kunst,
og benytter sig af skulpturelle begreber. Fællesnævneren er udgangspunktet i materiale og håndværk,
fokus på eksperimentet, fortællingen
og det at skabe form.

Afgang
At tænke gennem materialet, at
udfordre og eksperimentere med
dets potentiale og egenskaber,
er det, der kendetegner dette års
glas- og keramikafgangsstuderende
fra Kunstakademiets Designskole
Bornholm. Udstillingstitlen Melting
Point, der henviser til smeltepunktet som fællesnævneren for forarbejdning af glas og keramik, vidner
om habilt kendskab til materiale og
håndværk, men også en særlig åbenhed over for materialernes sanselighed som grundlæggende redskab for
at føre en kunstnerisk idé ud i livet.

De studerende anvender deres fag
til at stille spørgsmål, udfordre traditionen og begreberne, og fortælle
en historie gennem materiale og
form. Værker med forskellig fokus
identificeres i samme kategori. Det
serielle kunsthåndværk med en defineret brugsfunktion, en installation
fremstillet til specifikke omgivelser,
eller unika og objekter, der blot har

FINNISSAGE: Afledt af det franske ord: fin.
Forstås i betydningen: fuldendelse, færdiggørelse eller sidste afpudsning. Forholder sig
til det mere kendte: FERNISSAGE:
Afledt af det franske ord: vernissage. Vernisser
betyder egentligt ”at glasere” og refererer til
tidligere tiders afsluttende lag lak, der påførtes
malerier lige inden udstillingsåbninger.

FAKTABOKS
Forord til udstillingskataloget,
der følger afgangsudstillingen
fra Kunstakademiets Designskole, Bornholm.
Udstillingen har titlen Melting
Point, og udstillingen vises på
Glasmuseet Ebeltoft fra den
11. oktober - 30. november.

referencen, eller slet ingen brugsreference overhovedet.
Afgangsprojekterne vidner netop
om kunsthåndværkets forskelligartethed og diversitet. Det, der binder
dem sammen er valget af materialer,
æstetisk og kunstnerisk bevidsthed,
og det at kunne skabe form.

3

Tekst: Morten Ledet · Foto: Ida Buss

Afgængere 2014

De har fælles udgangspunkt i smeltepunktet, men resultaterne er mangfoldige.

Danske Ea Staxen Madsen har
arbejdet med flere slags farvede
glaspulvere på et underlag af sand.
Når glasset smelter, gør overfladespændingen, at det samler sig
(perler) og danner tilfældigt hullede billeder. Til sidst folder hun de
endnu varme glas- og sandplader
til forvredne former på en måde,
der både udfordrer og fremhæver
glassets natur. Titlen på værkerne
er Manifold – mangfoldighed. BHL
30x20x15 cm.
Norske Erling Rolandsen fascineredes af glasset på grund af dets
”evne til å la ting skje i dets indre”.
Det er det, der sker i hans værker.
Det er godt nok ham, der blander
de farvede glaspulvere, men det er
det smeltende glas selv, der styrer,
hvordan det flyder og fordeler sig i
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Ea Staxen Madsen

de trekantede støbeforme. Det er
støbt på langs, men vises på højkant. Værket hedder Look in-between the Numbers. BH 13x27 cm.
Norske Eirin Bjørnsland Hansen
har hentet inspiration og værktitel
i det ornitologiske fænomen
Sort Sol og skabt en mandshøj
skulptur af blæste glas på et
stålstativ i en form, der illuderer
fugleflokkens flugt. Glassene er
i sig selv ret store og ligner
egentlig ikke fugle. Hun har
blæst dem i en gitterform, hvor
glasset poser ud i organiske former, som hun nu puster. Siden
er transparensen fjernet med
forsølvning. BHL 30x20x15 cm.
Franske Antonin Raphaël Funes
har først blæst forskellige stykErling Rolandsen

ker farvede glas i plane former (som
gammeldags vinduesglas). Så har
han skåret det op og smeltet det
sammen (fuset) til en mosaikplade,
som han til sidst med strenge af

Antonin Raphaël Funes

smeltet glas har samlet til
firkantede, hule og aflange konstruktioner – eller
Constructions, som han kalder dem, som så kan hænge
og lege med lyset – måske med
lys indeni. BHL 10x40x10 cm.
Danske Johanne Jahncke har flere
serier af værker, som indholdsmæssigt og teknisk samler op på hendes
studie- og praktikforløb – en ’evolutionsrække’ omfattende det naturvidenskabelige, glasset som materiale og hendes egen evolution med

glasset. Heri indgår den her viste
vase, som er med i flere udgaver og
størrelser. Værktitlen er Imaginær
evolution – Teater af den virkelige
verden. Johanne har arbejdet med
glas også før Bornholm, og i 2011
var hun den første, der modtog Finn
Lynggaards legat.
Franske Nina Casson McGarva bruger en detalje fundet i naturen til at
skabe sin egen abstraktion i en kompleks struktur – Mon Abstraction
Naturel. Den udvalgte detalje præges mangfoldige gange i en stor
flad gipsform, og i denne negative
matrice, støber hun sit værk med
naturdetaljen i et gentagent, positivt
mønster. Til sidst vrider og deformerer hun den tykke og endnu varme
glasblok til det endelige forvredne
værk. BHL 50x60x50 cm

Eirin Bjørnland Hansen. Foto: Anders Beier

pen af et treben af stave. Relations
kalder hun dem. Det er fra keramiklinjen, hun har taget afgang, så
keramikken har hun selv modeleret,
mens glasset er blæst af keramikafgængeren, danske Bjørn Friborg
– som også er glaspuster. Ikke illustreret.

Danske Mette Marie Lyng har lavet
nogle lamper eller ’lysobjekter’ i
keramik og glas som nogle store
svulmende former hængende i topJohanne Jahncke

Nina Casson McGarva

Afgængere på turné
Årets afgangshold fra Designskolens
bornholmske afdeling for glas og
keramik begyndte deres turné
med udstillingen Melting Point på
Bornholms Kunstmuseum, fortsatte
den i Politikens Hus i København
og slutter den for glassets vedkommende på Glasmuseet Ebeltoft.
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Tekst: Dan Mølgaard

Frit valg - på alle hylder!

FRIT VALG
Den årlige udflugt med holdet af frivillige gik i 2013 blandt andet til Fængslet i Horsens.
Foto: Jørn Bech

På Glasmuseet Ebeltoft lægger
en stor gruppe frivillige uge efter
uge, år efter år, en stor uegennyttig arbejdsindsats. I receptionen og
butikken, i haven og i hytten, i
udstillingslokalerne og i kulissen, i
stort og i småt.
Disse frivillige har gennem hele
museets levetid været en uvurderlig
hjælp i arbejdet med at skabe det
museum, vi har i dag. Det arbejde,
der ydes, gør det i vid udstrækning
muligt for museet at have ambitioner, der rækker ud over, hvad
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museets egen økonomi og størrelse
berettiger til, og fortællingen om
Glasmuseet Ebeltoft og de mange
frivillige er en unik historie om et
museum med internationale ambitioner, der ikke har sluppet den
lokale forankring.
Der er derfor rigtig mange gode
grunde til, at museet viser sin
påskønnelse af dette arbejde, og
henover efteråret og vinteren vil
dette helt konkret udmønte sig i en
udstilling, der er sammensat af disse
mange frivillige.

- en udstilling med værker fra
samlingen. Vises i perioden
11. okt. 2014 - 15. marts 2015

På opdagelse i magasinerne!
I Glasmuseets magasin befinder
der sig mere end 1500 værker.
Opbevaret på hylder i sirlig systematisk orden står værkerne række
efter række. Og selv om museets
udstillinger ofte tager afsæt i samlingen, kan der gå en rum tid mellem,
at de værker man kender og holder
af kommer til deres ret på podier og
i den rette belysning, – der er ganske
enkelt ikke plads til at vise det hele!
Med udstillingen ”Frit valg” har
museets frivillige fået frit valg på alle

Paul Stankard, ”Summer Bouquet
Botanical”, 1993.

Janusz Walentynowicz, ”Bound Figure”, 2006.

disse hylder og er blevet opfordret
til at finde netop det værk, som
den enkelte gerne vil se eller gense.
Hver vælger ét værk, og udstillingen
bliver således et alsidigt udsnit af
samlingen. Udstillingen fylder hele
den nye fløj i museet, der dermed
vil stå som en prægtig hyldest og
tak til de mange hjælpende hænder.
Med dette overtager de frivillige for

en stund den rolle som direktøren,
inspektøren eller kuratoren traditionelt har på museet. Og med dette
forholder vi os til en tematik, der
netop nu genkendes på en række
museer landet over.
Spørgsmålet om hvordan vi gør
museerne relevante og levende for
de mange gennem brugerinddragelse og tiltag, der gør museernes

Sidste års udflugt med holdet af frivillige, kom også forbi Trapholt Kunstmuseum.
Foto: Jørn Bech

Jeannet Iskandar, ”Between Fragment
and Whole”, 2010.

tilbud levende og nærværende, er
Glasmuseet ikke ene om.
Men udstillingen er mere end blot
en anerkendelse af den frivillige indsats, idet det enkelte værk i opsætningen vil være fulgt af oplysningen
om, hvem der har valgt at vise
værker og med hvilke begrundelse.
Dermed må den enkelte gøre op
med sig selv, hvad hun eller han
vægter og finder mest relevant eller
interessant – præcis som kunstneren, der foretager sine valg og betoner sit sprog og sit udtryk. Valgene
bliver tydelige i kunsten, hvor man
vælger at betragte noget ud fra en
bestemt vinkel, i en særlig optik eller
et nyt perspektiv. At ud- og fravælge
indebærer at man prioriterer noget
frem for noget andet, og i denne
prioritering bliver valgene tydelige.
For andre såvel som for en selv.
At se indebærer også at se bort
fra!
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

THE STUDY - COME TOGETHER
Micha Karlslund er ikke en kunstner, der går den lige vej. En årelang omvej ad
billedkunsten har ført til et helt nyt udtryk i den erfarne glaskunstners værker.
På Study-udstillingen COME TOGETHER får man et unikt indblik i processen
med at skabe et nyt kunstnerisk sprog, hvor glas og billeder smelter sammen.
Udstillingen kan ses på Glasmuseet Ebeltoft fra 11. oktober.

Besøg hos Micha Karlslund

At træde ind i Micha Karlslunds
værksted disse dage er som at træde
ind i et laboratorium. Ikke ét med
kolber og mikroskoper, men med

glas, metaller, farver, planter og
papir. Micha kalder det hun laver
for en slags grundforskning. En eksperimenterende og intuitiv proces
frem mod nye æstetiske muligheder
baseret på kombinationen af glas
og billeder.
Der er to spor i projektet. På
arbejdsbordet ligger glasplader i
alle mulige størrelser og med forskellige overflader, motiver og farver. Ved vinduet står en serie blæste
vaser – cylindre – med jagtmotiver, dyr, landskaber og mennesker.
Cylindrene er alle anselige i størrelse, lette og lyse i hvidt, gråt og
sølv, og med hver sin forunderlige
billedfortælling. Udgangspunktet er
den blæste vaseform, hvis overflade bearbejdes på flere måder.
Cylindrene rulles i aluminium og
kobber og udsættes efterfølgende
for sandblæsning, males med glasmaling og graveres med forskellige
motiver – egne tegninger, billeder
og udklip, samlet gennem årene.

Florilegium Handrupense II
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Det andet spor – arbejdet med
planglasset – har umiddelbart mere
materialeeksperimenterende karakter. Udgangspunktet er vinduesglas,
som Micha har blandet med andre
materialer: Papir, planter og metaller som kobber, sølvpapir og bladsølv, smeltet sammen i fusingovnen.
Resultaterne af processen er tem-

Florilegium Handrupense

MICHA KARLSLUND
har arbejdet som selvstændig kunsthåndværker og
kunstner siden 1990, hvor
hun startede glasværksted
med Steffen Dam.
Hun er repræsenteret i adskillige internationale samlinger heriblandt Victoria
& Albert Museum i London, Trapholt Museum og
Designmuseum Danmark
og arbejder sideløbende
med Study-projektet på en
større udsmykning til Hospice Djursland.
Florilegium Handrupense III

Herbarium II

COME TOGETHER
kan ses på Glasmuseet Ebeltoft
11. oktober - 31. december 2014

Jagt II

melig uforudsigelig og nogle gange
er glasset simpelthen eksploderet i
ovnen. Micha har brugt forhåndenværende glas, og også dette viste
sig at byde på overraskelser. For
eksempel viste det gamle drivhusglas sig at være af en tvivlsom kvalitet og ved opvarmning og tilsætning
af metaller og glasmaling, blev det
devitrificeret, ”afglasset”, og mistede
sin glasagtige overflade.
De bearbejdede glasplader byder
på en uendelig variation i overflader og farver, som udelukkende er
opstået gennem materialeblanding
og opvarmning. Nogle med genkendelige motiver som kors og planter
andre helt abstrakte – alle med hver
sin egenartede skønhed.

Fra en kasse med mindre prøver
finder Micha en serie flade glasstykker i forskellige nuancer af gul,
og fortæller, at hun undervejs fandt
ud af, at hun måtte forholde sig til,
at glasset har en tinside alt efter
hvilken side af glasset, der lå nedad
under fremstillingen. Dette gav en
hel række muligheder for på forskellig vis at kombinere to stykker glas
med eksempelvis bladsølv, som ved
opvarmning, resulterede i en ganske
særlig farveskala af gule nuancer,
der nu indgår i Michas nye æstetiske vokabular.
Læs mere om Micha Karlslunds
erfaringer og overvejelser omkring
projektet på hendes blog:
http://studyinglass.com
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Tekst: Pavla Rossini

Danskere i Coburg
En af Europas mest ansete priser
indenfor nutidig glaskunst, ”Coburger
Glass Prize for Contemporary Glass”,
blev uddelt for fjerde gang i den
bayerske by Coburg tidligt på foråret. Det var med publikums store
bifald og en snert af overraskelse,
da hovedprisen gik til Karen Lise
Krabbe, dansk kunstner, stadigvæk
kun mindre kendt i internationale
kredse. Anden prisen fik Jeff Zimmer
(amerikaner bosat i UK) og tredje
til belgieren Sylvie Vandenhoucke.
Yderligere blev der uddelt en række
andre mindre priser, hvor en anden
dansker, Maria Bang Espersen, blev
tildelt en af de fire specielle jurypriser.
Karen Lise Krabbe kom til glasverdenen først i slutningen af 90-erne,
hvor hun begyndte at eksperimentere
intensivt med glasset. Sit første glasværksted etablerede hun for 10 år
siden. Om sin arbejdsproces fortæller hun: ”I materialernes mummel og
kaos henter jeg min motivation, og
det er her ‘det tredje materiale’ opstår. Jeg bygger i pulver og mindre
elementer, bygger fra flade til rum til
form, føjer lag på lag. Den todimensionelle flade rejses
op til en tredimensionel form: en slags
super natur”.
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Materialet i de udstillede Blind Boxes
for No Thing er kvartssand (hovedbestanddel i glas) og andre silikater
som olivin. I udseende minder de
helt bestemt ikke om noget, som man
traditionelt forbinder med glas. På
trods af, at Blind Boxes er ret spinkle,
ligner de monumentale naturskabte
formationer. Man kan tage låget af,
og så er det en æske. Top og bund
er bygget lag på lag i en støbeform
nærmest som et håndlavet 3D-print.

Ned Cantrell

dende bolsjemasse, som vi kender
så godt, og som bliver ved med at
fascinere. Med ”hot-sculpted” glas
arbejder også Ned Cantrell, og hans
udstillede blæste værker vidner om
hans usædvanlige håndværksmæssige dygtighed. Figurerne Naughty
Kitty og Diamond Pig er udtryk for
sammenstødet mellem finkultur og
populærkultur med referencer til
samtidskunstens visuelle udtryk.

Maria Bang Espersen

Den unge Maria Bang Espersen er
lige så eksperimenterende – både
ved at undersøge glassets nye
udtryksmuligheder, og ved at bruge
det som medie i sine opfindsomme
performances. I Coburg præsenterer hun objekter fra Complexity
serie i varmformet, trukket og foldet
glas med associationer til en fly-

Karen Lise Krabbe

Karin Mørch

Tekst: Jan Kock

Forvarsel!
Værker af Lotte Thorsøe

Den næste dansker, som juryen har
valgt til udstillingen er Karin Mørch.
Hun viser tre sammenhængende
skulpturer ved navn Big Red Line –
Red Light Line – Red Dark Line.
Formen bærer inspiration både fra
kalligrafi og fra graffiti. Værket kan
betragtes som et studie i det komplicerede forhold mellem flade kontra
kurve. Glasstøbning samt slibning
og sandblæsning er udført med virtuositet og stor præcision.
Lotte Thorsøe har præsenteret en
gruppe på tre skulpturelle objekter
Black- Blue- og Clear Decay, som
er støbt over den samme form.
Hun funderer over specifikke kvaliteter, som forskellige materialer
– beton og glas – indebærer og
arbejder overbevisende med
deres kontrastfyldte egenskaber både i selve formen
og i overflade strukturer.
Nordmanden Lene
Charlotte Tangen
har studeret på Glasog Keramikskolen på
Bornholm, hvor hun
også har bosat sig. De
gennemgående temaer i

hendes værker fra serien Unique
er tid og rum. Frozen Galaxy og
Unique Frost bygger på kontrasten
mellem objektets kontur og rummet
inden i glasset. Skarpe kanter og den
ydre forms flader virker, som om de
var hugget ud af en isblok, mens
i det indre bliver man fanget af et
levende spil med organisk virkning.
Der bør nævnes, at flere andre deltagere har fået deres uddannelse på
Glas og Keramikskolen på Bornholm
– såsom tyskeren Anna Mlasowsky
og østrigeren Verena Schatz.
I alt 170 værker skabt af 150 kunstnere udstilles indtil 14. september
2014 både i Veste Coburg og nærliggende Rodental i European
Museum of Modern Glass.
Udstillingerne giver et omfattende indblik i strømningerne på den europæiske glaskunstscene
med mange uventede kunstneriske løsninger, som mediet
glas indebærer, og
som vi fortsat fascineres ved.
Værk af Lene Charlotte Tangen

En oplevelse af de store - en tur
til International Glass Festival i
Stourbridges og National Glass
Center 25. - 29. maj 2015
Nu arbejder man i Stourbridge
for fulde sejl på at skabe en stor,
unik og festlig glasfestival, som
viser det bedste af, hvad den
engelske glasverden kan præstere i dag og i svundne tider,
idet byen i de seneste hundrede
år har været et af de store steder for glas. Der er udstillinger,
workshops, glasmuseer, optog
og meget andet. Det er tanken, at vi skal være nogle dage
i byen og bo centralt. Derpå
kører vi op til Newcastle for at
besøge The National Glascenter
i Sunderland. Det er planen at
flyve fra København eller Billund
via Amsterdam til Birmingham
og hjem fra Newcastle via
Amsterdam.
Mere om turens indhold og pris
i næste nummer af Glasposten.
Se www.nationalglasscentre.com
og www.ifg.org.uk
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Tekst: Karen Siune

Venneweekend den
10. - 11. oktober
Fredag den 10. oktober kl. 17.00
inviteres alle museumsvenner til fernisering på Glasmuseet Ebeltofts 3
nye efterårsudstillinger:
MELTING POINT
Afgangsudstilling med værker af
elever fra glaslinien, Kunst-akademiets Designskole Bornholm.
COME TOGETHER
Study-udstilling med værker af
Micha Karlslund.
FRIT VALG
Værker fra den permanente samling
udvalgt af museets frivillige.

Kl. 18.30 afholdes ferniserings-middag i Glascaféen med et begrænset antal pladser. Medlemmer af
Glasmuseets Venner kan deltage
mod betaling.
Glascaféen byder på lækker 2-retters
menu efterfulgt af kaffe og kage til
kr. 269,- pr. person. Ekskl. drikkevarer der købes i Glascaféen.
Bindende tilmelding med indbetaling sker til Jørgen Hoffgaard på mail:
jhoffgaard@live.dk, senest den 6.
oktober. Indbetaling foregår til
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Sparekassen Kronjylland, reg. nr.
9360 - konto.nr. 3085606904. Da
der er begrænset antal pladser vil
princippet om først til mølle blive
anvendt.
I tilknytning til de tre udstillinger vil
der den 11. oktober blive følgende
aktiviteter:
Kl. 10.00 Micha Karlslund giver en
omvisning i Study-udstillingen.
Kl. 11.00 kan man møde Erling
Rolandsen fra udstillingen Melting
Point, som fortæller om sin uddannelse, og derefter kan man i Glashytten
opleve Antonin, ligeledes med i
Melting Point, arbejde med glas.
Kl. 14.00 Hanne Thorgaard vil fortælle om, hvad der ligger bag de
værker, som er udvalgt til udstillingen ”Frit Valg”. Hanne er en fremragende guide på museet og vil være
i stand til at give os alle en god
oplevelse.
Kl. 15.00 Der vil være mulighed
for at besøge Glasmuseets magasiner og der finde, hvad man ikke
kunne finde i udstillingen.
Jeg håber at Glasmuseets Venner vil
benytte sig af disse tilbud.
Karen Siune

Tekst: Jan Kock

Flere
glasfacetter
i Aarhus
Tur til nogle flere af byens glasattraktioner lørdag den 25. oktober
kl. 9.00 - 16.00.
Byen gemmer flere glasskatte, end
man lige regner med. Læs bare her.
Kl. 9.00
Vi mødes uden for
Føtex, Frederiks Allé 22, 8000
Aarhus C.
Denne gang besøger vi den sydlige
del af byen, hvor vi skal se nok den
betydeligste samling af unika glas fra
Holmegaard Glasværk. Samlingen
er skabt over en årrække af Søren
Seebach, og selv benævner han
samlingen ”Designet kunstglas fra
Holmegaard”. Det er en overordentlig stor og eksklusiv samling, som vi
her får adgang til. Selv Holmegaards
Prøvesamling på Næstved Museum
har ikke mange af de pragtstykker,
som vises her.

TILMELDINGSKUPON

AARHUS 25. OKTOBER
Kl. 11.00
Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C.
Kirken, som er tegnet af arkitekterne
Johan Richter og Arne Graves, stod
færdig i 1966. Det var en moderne
kirke indrettet helt i tidens ånd og
efter de da gældende arkitektoniske
idealer. Glas og lys indgår som en
væsentlig del af udtrykket. Nu er kirken blevet ”opdateret” af kunstneren Elle-Mie Ejdrup Hansen. En svær
opgave, som er løst forbilledligt. Vi
vil blive vist rundt forhåbentlig af
Elle-Mie Ejdrup Hansen selv.
Kl. 13.00
Frokost på Broges
Kafe & Deli, Hans Broges Gade 17,
8000 Aarhus C.
Der vil blive serveret en frokosttallerken og kaffe. Drikkevarer ud over
postevand er på egen regning.
Kl. 14.00
Stenholt Glas ved
Rikke Stenholt, Skt. Pauls Kirkeplads
6, 8000 Aarhus.
Rikke har i en længere årrække
haft sit værksted på denne adresse.
Der frembringes gedigent og meget
anvendeligt brugsglas, som alt har
en meget personlig stil, foruden at
der gøres yderst individuelle ting.

Tænk blot på en pude af glas. Rikke
stiller selv op og fortæller om sit virke. Hvis tiden tillader det, besøges
en institution eller to i nærheden,
hvor hun har gjort glasinstallationer.
Der vil være mulighed for indkøb.
Kl. ca. 16.00 dagen er til ende.
Det praktiske
Man sørger selv for transport mellem de forskellige besøgssteder.
Max. deltagerantal 40. Først til mølle princippet er gældende.
Priser og frister
Tilmelding inkl. frokost sker ved at
indsende kupon eller via tilmeldingsmuligheden på Venneforeningens
hjemmeside senest den 10. oktober
og ved samtidig at indbetale 240 kr.
pr. person til Glasmuseets Venner,
Sparekassen Kronjylland reg. nr.
9360, konto 3085606904.

Undertegnede tilmelder sig turen
SENEST DEN 10. OKTOBER 2014
Tilmelding senest den 10. oktober ved at indsende
denne kupon (eller kopi heraf) enten på mail til:
jbech@privat.dk eller pr. kgl. Post:
Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft.
Man kan også benytte tilmeldingsmuligheden
på Venneforeningens hjemmeside.
HUSK at anføre navn/navne. Tilmelding er først
gældende når betalingen kr. 240,- pr. person er
indbetalt til Glasmuseets Venner, Sparekassen
Kronjylland reg. nr. 9360, konto 3085606904.
Først til mølle princippet er gældende.

Navn 1

Navn 2

Navn 3

Adresse

Er der tvivlsspørgsmål, kan man
kontakte Jørn Bech på mail:
jbech@privat.dk eller Jan Kock på:
kock_jan@hotmail.com
Med venlig hilsen
Jørn Bech og Jan Kock

Postnr.

By

Telefon

E-mail
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Karen Siune, the Chairman writes
that three new exhibitions will be opening in October. In connection with the opening, Friends of
the Museum are invited to a Friends’ weekend, at
which Micha Karlslund will talk about her work in
the Study, and graduates from the glass line at the
Danish Design School, Bornholm, will talk about
the course they have completed. Hanne Thorgaard
will introduce the exhibition of work chosen by volunteers at the museum, and Sandra Blach will lead a
tour of the works in store in the basement.
Other activities include the recent trip to Berlin,
with a report on the Friends’ website, and a planned
outing to Aarhus. Tours to England and the Czech
Republic are planned in 2015. Other initiatives include a new glass exchange, where Friends can buy,
sell or exchange glass. See the website for details.
Page 3
Body Talk – Finnissage
Alexander Rosenberg’s work, consisting of handblown glass pieces casting a shadow to form his
profile, will be dismantled on 28 September. Guests
are invited to choose objects and take them home.
Page 3
Graduation
This year’s graduation exhibition from Bornholm,
Melting Point, is characterised by thinking through
the material and challenging its potential as students
use their skills to realise an artistic idea. The concept of art-craftsmanship moves constantly in the
cross-field between design and art, making use of
sculptural concepts. The common factor is the starting point in material and craftsmanship, focusing
on experiments and creating form. The students
have challenged tradition, exploring functionality,
references to function and site-specific installations
as well as unique objects without functional references. The projects demonstrate a diversity of craftsmanship, linked by an artistic and aesthetic sense
and ability to create form.
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Page 4
Melting point
Ea Staxen Madsen (Denmark): Manifold. Powdered
coloured glass over sand, then the forms are twisted
while still hot. Erling Rolandsen (Norway): Look
in-between the Numbers. ”Glass allows things to
happen inside it.” Eirin Bjørsland Hansen (Norway):
Sort Sol/Black Sun The piece is a blown sculpture on
a steel stand, inspired by the phenomenon of flocks
of starlings in flight in Southern Denmark.
Antonin Raphaël Funes (France): Constructions.
Coloured glass blown as old-fashioned window

panes and fused to form a mosaic and play with
light. Johanne Jahncke (Denmark): Imaginary evolution – Real World Theatre. An evolutionary series of
works about natural science, glass and her own development. In 2011 she was the first to receive Finn
Lynggaard’s award. Nina Casson McGarva (France):
Mon Abstraction Naturel. Multiple casts of a detail
from nature, twisted and formed while the glass was
still hot. Mette Marie Lyng (Denmark): Relations.
Curvaceous lamps in ceramics and glass. The glass
was blown by her fellow student Bjørn Friborg.
Page 6
Voluntary Choice
Every week, every year, a large team of volunteers
work in all parts of the museum and its garden, making it possible to achieve international ambitions
without losing its local connections. This exhibition
is a tribute to their efforts.
With more than 1500 works in store, most of them
can only be placed in exhibitions at infrequent intervals. There is simply not enough space to show
them more often. The regular volunteers have each
been asked to choose a work and explain why it
was chosen, and thus obliged to decide, just like an
artist, what is most relevant. Looking at one thing
means looking away from everything else!
Page 8
The Study – Come together
Micha Karlslund took a break from working with
glass to paint, but after an eye-opening visit to the
Corning Museum of Glass, she had to return, bringing newly acquired knowledge and experience to
her work with glass. Some results are shown in this
exhibition. Her workshop is like a laboratory where
she carries on fundamental research with metals,
plants and paper in an intuitive process towards
new aesthetic possibilities combining glass and images. It is a two-track project. On the window sill
a series of cylindrical blown vessels show different motifs of hunting, animals and human figures,
the surfaces worked in different ways with applied
metal, photosensitive sand-blasting, painting and
engraving. The other track is a series of experiments
combining window glass with other materials. The
results are sometimes surprising. Greenhouse glass
of dubious quality devitrified and lost its glassy surface. It makes a difference which side of window
glass was up or down when it was produced. Micha
Karlslund is discovering an infinite range of surfaces
and colours produced by mixing materials and heating them, e.g. a particular scale of yellow shades
produced with silver leaf and glass. See her blog:
http://studyinglass.com
Page 10
Artists from Denmark at Veste Coburg
The Coburg Glass Prize for Contemporary Glass

was awarded to Karen Lise Krabbe from Denmark.
American Jeff Zimmer and Belgian Sylvie Vandenhoucke were awarded the second and third prizes,
with smaller awards to other artists.
Karen Lise Krabbe started experimenting with glass
in the late 1990s. She finds her motivation in the
chaos of materials, where a ‘third material’ arises.
Her Blind Boxes for No Thing are built up in layers from quartz sand and other silicates like a handmade 3-D print.
Another award-winning Dane, Maria Bang Espersen, experiments with expressive forms of glass and
uses it in performances. She is showing works from
her Complexity series at Coburg.
Ned Cantrell has turned his skill with hot glass to
combine fine culture with pop art, and is showing
Naughty Kitty and Diamond Pig.
Karin Mørch is showing three sculptures, Big Red
Line – Red Light Line – Red Dark Line, inspired both
by calligraphy and graffiti.
Lotte Thorsøe’s three sculptures, Black, Blue and
Clear Decay were cast in the same mould, contrasting surfaces and properties of concrete and glass.
Lene Charlotte Tangen from Norway lives on Bornholm. With Frozen Galaxy and Unique Frost from
her Unique series she explores the contrast between
the contour of the object and the space inside the
glass. She is one of several graduates of the Danish
Design School, Bornholm whose work was selected
from the exhibition: others are Anna Mlasowsky
(Germany) and Verena Schatz (Austria).
Page 11
Journey to England, 25 - 29 May 2015
Reserve the dates: a reminder from Jan Kock that
preparations for the Glass Festival in Stourbridge are
under way, and a tour is planned to include the National Glass Centre in Sunderland as well.
Page 13
Touring Aarhus, 25 October
More interesting glass can be found in Aarhus than
might immediately be expected. A tour will start
with a visit to Søren Seebach s collection of design
glass and unique pieces from Holmegaard Glasværk. Some items can be seen there which even the
collection at Næstved does not possess.
Langenæs Church, designed by Johan Richter and
Arne Graves, was completed in 1966 in the style of
its time, with glass and light contributing essentially
to its expression. It has been ‘updated’ by Elle-Mie
Ejdrup Hansen, and it is hoped that the artist herself
will show the group round.
After lunch the group will visit Rikke Stenholt’s
workshop in central Aarhus. She makes items for
practical use in her own personal style and other
highly individual objects, and will be there to introduce her work.
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AKTIVITETER
SØNDAG 28. SEPTEMBER KL. 11.00
Bodytalk - finnissage. Afmontering af
Alexander Rosenbergs værk. Publikum
opfordres til at tage dele af værket med hjem.
FREDAG 10. OKTOBER
Kl. 17.00: Fernisering af ”Frit valg”,
”Melting point” og ”Come Together”.
Kl. 19-21: Kulturnat. Fri adgang til de
tre nye udstillinger. Gratis entré.
SØNDAG 12. OKTOBER KL. 14
Offentlig rundvisning i de nye udstillinger.
Gratis efter betalt entré til museet.
MANDAG 13. OKTOBER &
TIRSDAG 14. OKTOBER KL. 10-13 & 14-16
Støbning i værkstedet.
Den færdige figur kan afhentes dagen efter.
Kr. 75 + entré (børn gratis entré)
MANDAG 13. - FREDAG 17. OKTOBER
KL. 10-14
Glasmaling i biblioteket.
Lav dit eget glasmaleri lige til at tage med hjem.
Pris og yderligere oplysninger, se mere på
www.glasmuseet.dk
ONSDAG 15. OKTOBER KL. 10-13 & 14-16
Smykkeværksted / Fusing
Design dit eget vedhæng til en halskæde.
Vedhænget laves af et stykke fladt glas, som
dekoreres med mindre, kulørte glasstykker.
Det færdige smykke kan afhentes lørdag.
Smykkeværksted: Kr. 100 + entré (børn gratis
entré)
Prisen inkluderer ét vedhæng og én lædersnor.
Der er også mulighed for at lave et glasbillede
af farvede stykker glas (fusing, kr. 75 + entré).
Afhentes fredag.

UDSTILLINGER
ONSDAG 15. OKTOBER KL. 19-21
”Go’nat på museerne”. Oplev museet efter
mørkets frembrud. Husk lommelygte!
I værkstedet laver Pia Nissen glødende
glasæbler i mørket.
Entré til museet kr. 50,- (Børn og GMV gratis
entré)
TORSDAG 16. OKTOBER &
FREDAG 17. OKTOBER
Pia Nissen blæser glasæbler i skønne farver.
Gratis efter betalt entré til museet.
LØRDAG 25. OKTOBER
Glasmuseets Venner arrangerer glastur til
Aarhus. Se nærmere på side 12-13.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig museets
arrangementer med mindre andet er anført.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Se www.glasmuseet.dk.

BODYTALK
Indtil 28. september 2014.
International gruppeudstilling.
MELTING POINT
11. oktober - 30. november 2014
Afgangsudstilling fra Designskolen,
Bornholm.
COME TOGETHER
11. oktober - 31. december 2014.
The Study - Micha Karlslund.
FRIT VALG
11. oktober 2014 - 15. marts 2015.
Nyopsætning af den permanente samling
med værker udvalgt af museets frivillige.

GLASCAFÉEN
FINN LYNGGAARDS FOND
Legatuddeling. Ansøgningsfrist til fonden
senest den 14. november 2014.
Se mere på www.glasmuseetsvenner.dk

Sep. - 20. okt. ................. hverdage kl. 12-16
.......................................weekend kl. 10-16
21. okt. - 21. dec. .....torsdag-fredag kl. 12-16
.......................................weekend kl. 10-16
Januar ............................................... Lukket

ÅBNINGSTIDER
Januar - marts ........ onsdag-søndag kl. 10-16
April - juni ....................... alle dage kl. 10-17
Juli - 15. august .............. alle dage kl. 10-18
16. august - oktober........ alle dage kl. 10-17
Nov. - dec...............onsdag-søndag kl. 10-16

Caféen holder gerne aftenåbent ved forudbestillinger til min. 10 personer.
Brunch lørdag og søndag.
Køkkenet lukker en halv time før caféens
lukketid.

For yderligere information og bordbestilling
kontakt Glascaféen på tlf. 8634 1818.

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

