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i objektets opbygning har jeg stræbt efter et rent og minimalistisk udtryk. Inspirationen til formen stammer fra en gåtur
ved havet og ’Danmarks Radios’ gamle
koncertsal. Selv om objektet er en skulptur, kan jeg godt lide at lave designs,
hvor mulighed for at anvende objektet
praktisk er til stede - en skulpturvase.

Studioglasset 2014
Glasmuseets Venner holdt, som alle læsere af Glasposten vil kunne erindre sig,
generalforsamling den 1. marts. Tak til
alle fremmødte, som under Mads Petersens kyndige styring af slaget godkendte
det fremlagte, herunder formandens
beretning og kassererens regnskab og
budget for 2015. Forsamlingen valgte
som nyt medlem af Glasmuseets Venners bestyrelse Preben Fisker, idet Dan
Andersen udtrådte af bestyrelsen, - han
er til gengæld blevet en af foreningens
revisorer.
Studioglas 2014
På generalforsamlingen blev studioglasset for 2014 præsenteret. Sara Nolla
Borghøjs „Skulpturvase“ (ca. 17 x 16 cm)
er valgt til „Årets Studioglas 2014“.
Sara skriver om sine tanker bag værket
„Skulpturvase“:
Jeg har arbejdet med at skabe en form,
der med sine grafiske linier skaber bevægelse i objektet. Trods en komplicitet

Deadline for bestilling af årets studioglas
nærmer sig, idet den på generalforsamlingen meddelte deadline er 15. maj.
Jeg skal derfor opfordre alle, der ønsker
at erhverve et eksemplar af det smukke
stykke til at bestille nu. Bestillingen af
glassset kan foregå ved at benytte kuponen på hjemmesiden eller ved at kontakte mig enten på telefon 8634 5450
eller mail: karen.siune@gmail.com
På den måde har man muligheden for
at få et smukt stykke glaskunst fra en
ung dansk glaskunstner i en nummereret udgave. Der er et begrænset antal,
der bliver produceret, - udelukkende til
Glasmuseets Venner. Se mere om studioglasset på hjemmesiden.
I forbindelse med generalforsamlingen
blev der foretaget udtrækning af de til
Glaslotteriet indkøbte kunstværker. Disse værker kan ses inde i dette nummer
af Glasposten; de er jo alle udloddet, så
der er ikke længere chance for at blive
ejer af et af disse smukke stykker, - men
der er altså stadig en chance for at blive
ejer af et kunstværk af Sara Nolla Borghøj.
God sommer med
nydelse af glas og andet godt.
Med venlig hilsen
Karen Siune
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Olaf Mosbach-Schulz fra Bremen, Tyskland
i Glaslotteriet 2013.
Foto: Hans Ringmacher
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Glaslotteriet
2013
Der var 108 medlemmer af glaslotteriet i
2013 samt 10 gevinster, så chancen var
1:10,8, altså tilhører
Glasmuseets Venners
glaslotteri én af de mest
chancefyldte lotterier,
hvis man sammenligner
med andre.
Der var medlemmer
med 1 lod og op til 15.
Bliver man udtrukket,
ryger alle ens lodder, altså man kan kun vinde én gang og næste år
starter man forfra, hvis
man stadig indbetaler.

Værk af Anne Eggert
Inge Bendzen, Ebeltoft

Som alle efterhånden ved,
foregår lodtrækningen til
årets glaslotteri altid året
efter til generalforsamlingen, - altså 2013 glasmedlemmerne bliver trukket
ud i 2014.

Værk af Else Leth Nissen
Jytte Skaaning, Odense

Værk af Anders Vange
Naja og Chr. Olsen, Egå

Værk af Gerd Eckdahl
Bjarne Pedersen, Tranbjerg

Værk af Laura Madsen
Henning Kovsted, Ebeltoft

Værk af Borowsky
Kirsten og Jonas Cilieborg,
Tønder

Værk af Charlie Meaker
Landinspektørfirmaet Kjær,
Ebeltoft

Værk af Tillie Burden
Majvor Attafors, Vestra
Frölunda, Sverige

De heldige vinderes
navne med deres gevinst, kan I se her samt
på forsiden af dette
blad.

Værk af Bertil Vallien
Mette Brinch Thomsen,
Ebeltoft

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Kroppen i centrum
I anledning af sommerudstillingen, ”Bodytalk”, sætter Glasmuseet
Ebeltoft i udstillingsperioden fokus på krop og køn gennem et mangfoldigt program af arrangementer og aktiviteter.

Unge talenter
Ét af de nye, spændende samarbejder, der opstod i forbindelse med
Bodytalk-udstillingen, er med Syddjurs Musikskoles talentlinie Shanghai Akademiet.

Shanghai Akademiet

Med inspiration i emnet har de
udviklet afgangsforestillingen, ”Body
Talk”. Ved tre aftenforestillinger og to
eftermiddagsforestillinger i dagene
25.-27. april lægger 35 unge i alderen
12-18 år krop, stemme og instrumenter til en pulserende forestilling, hvor
stilarterne kommer vidt omkring balkan, renæssance, rock, afro m.m.
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Det handler om kropsglæde, kropslede, kropsfascination, kropskontrol,
krops…. Alle er velkomne – se billetinformation på bagsiden.
Kropsudsmykning i praksis
Et andet usædvanligt arrangement er
etableringen af en midlertidig tatoveringsshop på Glasmuseet i weekenden 10.-11. maj kl. 12-16. I tråd
med tidens trend indenfor kropsudsmykning kan man denne weekend (dog kun voksne) få lavet en
tatovering på museet. Tatoveringen
udføres af Miss G. Tattoo, som er
professionel tatovør med egen shop
i Aarhus. Deltagelse kræver, at man
forud for weekenden har bestilt tid
og lavet en aftale om motiv og

Trine Ross

behandling med Miss G. Tattoo (pris
oplyses også her).
Foredrag om krop, køn og kunst
Emnet krop og køn belyses også
på mere traditionel facon gennem
tre foredrag i udstillingsperioden.
Søndag 4. maj kl. 14 besøger cand.
mag. i kunsthistorie og kunstanmelder ved Politiken, Trine Ross, museet
for at fortælle om krydsfeltet mellem
glas, kunst og kunsthåndværk. Trine
Ross er også forfatter, aktiv debattør
og kendt fra TV, hvor hun bl.a. er
holdkaptajn i Kunstquizzen og vært
på serien ‘Besat af’ om samlere på
DR K.
Etnograf, Karen Lisa Salamon, fra
Institut for Antropologi ved Københavns Universitet, som er kvinden bag teksten i museets udstillingsavis, sætter fokus på kropskultur søndag 31. august. I foredraget
”Krop, forfængelighed og forgængelighed” går hun i kødet på idéen om

Sommer
Hen over sommeren vil der være
masser af aktivitet i værkstedet og
traditionen tro mulighed for at støbe
og fuse små kunstværker i glas.
Hele juli vil der mandag - fredag
også være daglig rundvisning kl. 13
for alle interesserede. Ned Cantrell
og Amy Krüger, som begge er
repræsenteret i udstillingen, giver
en demo 19. og 20. juli. Søndag 17.
august besøger Charlotte Morrison
museet og giver en ”Artist talk”.
Igen i år lægger museet rum til en
koncert arrangeret af klassiske kon”Repetoire“ af Alexander Rosenberg

certer i Djurs og Mols. Det bliver
fredag 1. august og på repertoiret
står perlende, fransk musik af bl.a.
Debussy og Ravel for fløjte, harpe og
bratsch. Medvirkende er den tyske
harpenist Angelika Wagner, som til
daglig spiller i det Kgl. Kapel sammen med bratschisten Alexander
Øllgaard. De har til lejligheden slået
sig sammen med solofløjtenist Ulla
Miilmann fra DR Symfoniorkestret.
Finnissage
I udstillingens sidste uge inviterer
museet i samarbejde med Alexander
Rosenberg til Finnissage og afmontering af værket ”Repetoire”. Gæsterne opfordres til at deltage og tage
dele fra installationen med hjem.
Hermed sættes et forhåbentlig festligt punktum for årets store udstilling.
Er du ikke allerede tilmeldt museets
nyhedsbrev, kan du tilmelde dig
på hjemmesiden - øverst til højre i
menuen - og løbende modtage nyt
om aktiviteter og udstillinger.
Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Se www.glasmuseet.dk
Alexander Øllgaard

Foråret er i luften og vi glæder
os til, at byde jer alle velkommen i cafeen og på terrassen
til endnu flere gode stunder.
Vi forsætter vanen tro med
at servere vores velsmagende
brunch. Vores tapas retter er
naturligvis stadig at finde på
tavlerne i cafeen. Og succes
med paella i sommersolen genopliver vi fra udgangen af juni.
Husk vi i cafeen med glæde
tager kærlig hånd om selskaber
både til brunch og aften, så du
kan få en afslappet dag med
dem, du har kær.
Forårets arrangementer med
Lotte Heise vil blive fulgt op
med endnu en foredrags række
i efteråret.

Forårshilsen fra Glascaféen

den såkaldte naturlige krop og mennesket som et ”kropsbearbejdende
dyr”, der skaber sig selv, og tilfører
også overvejelser omkring glas.
I et tredje foredrag søndag 14. september fortæller Rune Gade, mag.
art. og lektor ved Institut for Kunst
og Kulturvidenskab ved Københavns
Universitet, om krop og køn i
samtidskunsten. Rune Gade, som
også er kunstkritiker for Dagbladet
Information, har gennem mange år
beskæftiget sig med samtidskunst,
seksualkultur og kønsopfattelser i
billedkulturen.

Vi takker for et forrygende år
med mange udfordringer og ser
frem til mange flere skønne
dage i vores smukke lokaler.
Bedste hilsner fra Glascafeen.
Telefon 8634 1818 / 2142 1186
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Afgangsudstillingen med elever fra
Kunstakademiets Designskole vises i
perioden 11. oktober -30. november

Tekst: Dan Mølgaard

I grænselandet!
Glasmuseet Ebeltoft viser henover sommeren den store internationale udstilling Bodytalk. I denne
udstilling, der er mere udførligt
omtalt i Glaspost 1-2014, vil man
kunne møde værker, der tydeligt er udsprunget af Studioglastraditionen, sidestillet med værker,
der entydigt låner eller stammer fra
den egentlige samtidskunstscene.
Med dette afspejler udstillingen de
tendenser, der overalt er fremherskende på den nutidige glasscene,
og tilsigter samtidigt at museet lever
op til sine vedtægter. Vedtægter der
præciserer, at museet til stadighed
skal afspejle aktuelle strømninger og
tendenser.
Udstillingen bliver senere på året
fulgt op af to andre udstillinger, der
har samme fokus. Det drejer sig
om en study-udstilling med Micha
Karlslund, der efter en afstikker til
malerkunsten på ny arbejder med

Micha Karlslunds Studyudstilling vises i perioden
11. oktober - 31. december
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Du kan følge tilblivelsen af
hele udstillingen på;
http://studyinglass.wordpress.com

glas og søger at kombinere elementer og erfaringer fra maleriets
og glassets verden. Og det gælder
for visningen af Afgangsudstillingen
med eleverne på glaslinien fra
Kunstakademiets Designskole, hvor
årets syv afgængere viser deres
afsluttende projekt. Projekter, der
som det ser ud for nuværende, alle
har mere fokus på filosofiske og eksperimenterende problemstillinger
end egentlig udvikling af brugbart
produktdesign, der som udgangspunkt er Designskolens arbejdsområde. Med dette placerer eleverne fra
Kunstakademiets Designskole, Micha Karlslund og en lang række
af deltagerne i Bodytalk sig i det
grænseland, der er opstået mellem
begreberne kunst, kunsthåndværk
og design. En gråzone, hvor det ikke
er entydigt muligt at definere, hvad
det egentligt er, vi har foran os, og
hvor objekterne vægrer sig mod at
blive sat i bås.
Svære begreber
Også på museet har vi af flere
grunde svært ved at skelne det ene
fra det andet. I nogle tilfælde fordi
kunstneren bag værket ikke ønsker
nogen klar definition og alene af
den grund undslår sig denne. Men

Foto og værk af Johanne Jahncke

i andre tilfælde fordi de bagvedliggende begreber i sig selv er diffuse.
Helt overordnet kan man pege på
begrebet kunst, der på trods af
utallige forsøg gennem hele den
vesteuropæiske kunsthistorie endnu
ikke er defineret entydigt. Men ofte
støder vi også på ordene kunsthåndværk, design, brugskunst og
glaskunst garneret med begreber
som husflid og crafts.
Traditionelt er det god skik at ty til
ordbogen eller leksikonnet, når der
er tvivl om ord og begrebers betydning. Og i 2014 foregår dette bedst
digitalt eksempelvis gennem opslag
i ”Den danske ordbog” og ”Ordbog
over det danske sprog”. Den første omhandler det nudanske sprog,
mens den anden taler om tiden før
1950. Her kan man finde definitioner og svar på mangt og meget og
blandt andet forsikre sig om, at ordet
kunst stammer fra det middelnedertyske ord Kunst, beslægtet med

verbet at kunne. Ordet anvendes
typisk om ”de skønne kunster”, der
ifølge traditionel opfattelse omhandler kunstarterne skulptur, malerkunst, arkitektur, musik og digtning.
Kunst er stadigt ifølge ordbogen
udtryk for eller bevidst brug af menneskelig skaberevne og fantasi til
frembringelse af værker, som kan
påvirke eller udfordre modtageren
æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt. Definitionen omhandler
maler- og billedhuggerkunst, men
ikke kunsthåndværk og design, der
ikke nævnes, idet tankerne om ”de
skønne kunster” opstod før de to
sidstnævnte begreber overhovedet
eksisterede.
Historisk perspektiv
Kikker vi bagud i historien var
der ingen skelnen mellem kunstneren og kunsthåndværkeren. Da
Benvenuto Cellini i senrenæssancen udførte sit berømte guldsaltkar
til franske Francois 1’s taffelbord
og senere lavede den 2,5 meter
høje bronzeskulptur af Perseus med
Medusas hovede, bevægede han
sig ubesværet mellem det, der i dag
kendetegnes som billedhuggerkunst
og guldsmedekunst. Og i begge
tilfælde blev han betragtet som stor
kunstner.
Ordet kunsthåndværk støder vi først
på langt senere. Ifølge ordbogen
betegner ordet den håndværksmæs-

sige fremstilling af genstande med
kunstnerisk præg. Ordet og begrebet
vinder indpas, da industrialiseringen
gør en række håndværk overflødige,
og svaret på dette er den såkaldte
Arts and Crafts bevægelse, der insisterer på det dekorative håndværks
værdi og formåen. Med sit udspring
i England spreder tænkningen bag
Arts and Crafts sig til store dele af
Europa og USA. Også i Tyskland er
man opmærksom på budskabet, der
indirekte lægger fundamentet for
tænkningen i Bauhaus – den tyske
skole for kunst, kunsthåndværk,
design og arkitektur, som betyder
uendeligt meget for den moderne
vestlige formgivningen og æstetiske
tænkning.
Men mens ordbogen således kan
hjælpe med at definere ords betydning, kommer den til kort, når vi i
praksis skal skelne det ene fra det
andet. Som anført tidligere er ordet
kunst således afledt af at kunne,
men de, der kan, er ikke nødvendigvis kunstnere, men anses for håndværkere!? Designeren kan vi derimod godt betragte som kunstner,
på trods af at han ifølge ordbogen,
med afsæt i det latinske designare
blot ”aftegner, gør udkast og planlægger.”
Mange andre relevante ord og
begreber findes i ordbogen - slå selv
Glaskunst og Brugskunst op!

„Come together“ af Micha Karlslund

Interessant er det også, at den digitale ordbog foreslår ord, der er
beslægtede med det ord, man søger.
Efter et par klik med musen foreslås
det således, at kunsthåndværk er
beslægtet med både dippedut og
tingeltangel. Førstnævnte defineres
som en lille genstand, som man har
svært ved at karakterisere nærmere,
og som man ikke kender eller kan
huske navnet på, mens sidstnævnte
er en genstand af dårlig kvalitet og
uden særlig nytteværdi. Begge dele
er irrelevante i museumssammenhæng, men dog med til at definere
en ydre eller nedre grænse!
Og apropos grænse så defineres
ordet grænseland som en ubestemmelig tilstand eller område, der danner overgang mellem to faste størrelser/yderområder. Netop der hvor
de nye tendenser indenfor glaskunst
fører os hen.
Definitionerne er fundet på:
www.ordnet.dk
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Tekst: Poul Henrik Madelung · Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Ruderformede krystaller

Antik glas i stærke farver og livlig
struktur giver lys og liv hos iNano
i Aarhus, hvor kunstneren Malene
Landgreen har udformet det nye
glaskunstværk.
Øget forskning inden for nanoteknologi og nanovidenskab gav Aarhus
Universitet behov for en ny bygning, der blev opført i år 2012 til
at huse et nyt laboratoriekompleks
på 9.000 m2. Malene Landgreen
har stået for udsmykning af de 12
meter høje glaspartier i bygningens
nordlige og østlige indgang samt
tre store indsugningstårne ved den
østlige indgang.
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Formen er forskellige romber, som
spiller op mod det på forhånd givne
mønster i bygningens lagdeling og
etagestruktur samt vinduespartiets
opsprosning og grid. Inspirationen til
udformning fik Malene Landgreen
ved en rundvisning i bygningen,
hvor der blev fortalt en historie om
nano-partikeler, der er som en lille
kiste, der med et camouflerede ydre
ubemærket rejser rundt i kroppen,
som kan overskride grænser med
hemmeligt og vigtigt materiale og
hermed kurere og overvinde sygdomme og barrierer – så udsmykningen blev et camouflerede motiv.

Arkitekt: Jørn Landvad A/S
Ingeniør: Rambøll

Glasarbejdet er udført af glarmester
Per Steen Hebsgaard med glas fra
Glashütte Lamberts. Antikglasset er
silikone limet på vinduespartiernes
ruder. I alt er der anvendt 43 forskellige farvenuancer i glasudsmykningen til de to indgangspartiers cirka
80 m2.
Sollyset bringer glassets farver videre ind i rummene, og især i de
mørke timer fremtræder glaspartiet
monumentalt til omverden på trods
af glassets lethed og transparens.
Artiklen bragt første gang i GLAS nr.
2, 2013.

CV MALENE LANDGREEN
Born in 1962. Lives and works in Copenhagen and Berlin.

EDUCATION
1984 - 1991 Det Kongelige Danske Kunstakademi,
Copenhagen, DK
1987 - 1988 Academy of Fine Arts, Budapest, HU
1992 - 1994 MA Fine Arts, Det Kongelige Danske Kunstakademi,
Copenhagen, DK

SELECTED EXHIBITIONS
2014 Colour Me In, Esbjerg Kunstmuseum, DK
2013 LUST & COLOURS, Museumsbygningen,
Copenhagen, DK
2013 Ballroom, Maison du Danemark, Paris, FR (Solo)
2013 Auf Zeit, Staatlische Kunsthalle Baden-Baden, DE
2013 Form – Signage. Sophienholm, Kngs. Lyngby, DK
2013 Et rum med udsigt, Rønnebæksholm, Næstved, DK
2012 Tasted Shapes, Budapest Galéria Kiállítóházába,
Budapest, HU
2012 Voyage and Rhythm, Alejandra von Hartz Gallery,
Miami, USA
2012 Every Story Tells a Picture – Cubo og Kunsten,
Utzon Center, Aalborg, DK
2012 Salutes in Color, Galerie MøllerWitt, Aarhus, DK (Solo)

SELECTED IN SITU PROJECTS
2013 Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO),
Aarhus University, DK
2013 ROCKWOOL C2 Building, Hedehusene, DK
2012 Københavns Hovedbibliotek
[Main Library in Copenhagen], DK
2012 Scenefortæppe [Stage curtain], Aalborg Hallen,
Aalborg Kultur og Kongres Center, DK
Chosen to be a recipient of the Danish Cultural Ministry’s
life-long artist’s stipend, from 2011.
Work represented in the collection of Ny Carlsbergfondet
and The Danish Art Foundation, at SMK - The National
Museum of Art, at Køge Skitsesamling - KØS, at Kobberstiksamlingen, at Skive Kunstmuseum and at AROS.
info@malenelandgreen.dk · www.malenelandgreen.dk
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Glem alt om traditionen
- om Maria Bang Espersen

Maria Bang Espersens ”Drinking Glass”
(2012) kan opleves i Bodytalk-udstillingen
på Glasmuseet indtil 28. september 2014.

Maria Bang Espersen (f. 1981) er én
af de yngre, bemærkelsesværdige
danske kunstnere, som er repræsenteret i Glasmuseets aktuelle, internationale udstilling, Bodytalk. Hun
deltager både med et værk, som
kan ses i udstillingen, og udførte i
åbningsweekenden en performance
i museets værksted. Hendes primære materiale er glas, men hun udfordrer samtidig traditionen i sin søgen
efter nye kunstneriske muligheder.
Maria Bang Espersen er netop vendt
hjem efter et Artist in residence
ophold på Wheaton Arts i New
Jersey, USA, og tidligere i 2013 var
hun på Corning Museum of Glass,
USA. Her eksperimenterede hun
med glasset på forskellige måder
i overensstemmelse med sin åbne
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tilgang til materialet og ønsket om
at gå imod traditionen. En tilgang,
der kendetegner flere i den yngre
generation.
Maria Bang Espersen har været fascineret af glas, siden hun var barn.
Men at det blev glasset, hun senere
satsede på skete ved en tilfældighed. Efter halvandet års kunsthistoriestudier på Aarhus Universitet
begyndte hun at tvivle på, at hun
skulle være kunsthistoriker. Det eneste andet, hun overhovedet kunne
forstille sig at gøre, var at blæse glas
– fordi hun et år tidligere havde set
noget fuset glas, som hun troede var
blæst! Efter et fire måneders kursus
i glas og keramik på Engelsholm tog
hun til Kosta, Sverige, for at lære
sig teknikken bag det blæste glas.
Herefter søgte hun ind på Glas- og
Keramikskolen på Bornholm, hvor
hun tog afgang i 2012.
I løbet af det sidste år på skolen
fandt Maria Bang Espersen ud af,
at hun havde brug for at gøre op
med traditionen, de tillærte teknikker og sin egen perfektionisme for at
komme videre: ”Jeg måtte glemme
alt, hvad jeg havde lært for at skabe
noget interessant.” Hun gik derfor i

”Attitude”.
Maria Bang Espersen.
2013.

gang med at lave en liste over alle
de ting, hun aldrig havde lavet med
glas før og vidste ikke, hvad der ville
ske. Kan jeg blæse et vinglas bagfra?
Kan jeg samle en vase ud af glasskår?
17 punkter blev det til. Det sidste
punkt på listen, som hun i første
omgang ikke fandt synderligt interessant, ”hvad sker der, hvis man blæser
glas, som man laver bolsjemasse?”
blev begyndelsen på en ny måde at
arbejde på.
Soft Series / Cracked Series
Glassets flydende kvaliteter i varm
tilstand virker dragende på de fleste.
For Maria Bang Espersen åbnede

Maria Bang Espersen modtog i 2012
kunsthåndværkerprisen (bronze) for værket
”Oblique”. 2012.

”Imprint (stove)”.
Maria Bang Espersen. 2013.

koblingen mellem bolsjemassen og
glasset for en anderledes metode
og et friskt syn på materialet. ”Soft
Series” er en serie skulpturer, der
i afkølet tilstand bibeholder den
flydende glasmasses bløde udtryk.
Maria Bang Espersens ”bolsjemetode” består i gentagne gange at
trække en klump varmt glas og lægge den dobbelt, så lagene mangedobles og skulpturen til sidst består
af hundredvis af tynde tråde. Der
varmes i alt to gange, én gang pr. ti
foldninger. Til slut formes objektet
med hænderne og kan herefter ikke
varmes igen.
”Cracked Series” er resultatet af
en anden tilgang, som Maria Bang
Espersen udviklede ved at bryde med
normerne for glasfremstilling. Det
er stående skulpturer med revner
og sprækker, som er fremkommet
Fra Maria Bang Espersens performance
på Glasmuseet 6. april 2014.
Foto: Finn Mannford.

ved hjælp af ”crash cooling”. Under
afspændingen åbnes ovnen ved 500
grader, så den hurtigt køler ned til
300 grader, hvorved der opstår spændinger og sprækker i glasset. Herefter
slår hun på glasset med en hammer,
så det knækker og limer sektionerne
sammen igen. Når skulpturen belyses
ovenfra ses refleksionerne i sprækkerne og ”fejlene” i glasset bliver i
stedet noget værdifuldt og livgivende.
Bodytalk
For yderligere at presse sig selv og
komme videre i sin skabelsesproces
kastede Maria Bang Espersen sig ud
i noget, hvor hun absolut ikke følte
sig tryg, nemlig performance. Hun
lavede sin første officielle performance på Bornholm og har siden
lavet tre. Performance skaber, ifølge
Maria Bang Espersen, mulighed for
interaktion og for ”at undersøge, hvad
glaspustning er som fænomen – at
trække vejret gennem en glasboble,
puste luft, udvide og bevæge noget,”
siger hun.
Som kunstform benytter performance sig af kroppen som udtryksform.
Koblingen mellem performance og
glaspusterens fysiske arbejde med
materialet er en forholdsvis ny genre
i glassammenhæng. I åbningsweekenden udførte Maria Bang Espersen i
Glasmuseets værksted en performance, der tog udgangspunkt i bevægelsen som noget grundlæggende
for mennesket, noget, der påvirker

omgivelserne, og noget, der normalt
ikke tillægges særlig betydning.
I ”Drinking Glass”, som omfatter glas
og video, ses kunstneren drikke rødvin af et ”drikkeglas” lavet af tynde,
strittende glastråde, der gør det højst
ubehageligt og uanvendeligt som
brugsglas. Trods de symbolske lag,
man kan tillægge et sådan værk, er
det for Maria Bang Espersen vigtigt
at holde fast i idéen om noget ægte.
”Jeg prøver at holde fast i en ægthed
i mit arbejde,” siger hun, og henviser til, at det, man ser, er dét, der
rent faktisk sker i virkeligheden. At
virkeligheden kan være kompleks
og have mange betydningslag, er en
anden sag.
Maria Bang Espersen er kunstneren
bag Årets Studioglas 2013. Læs mere
på www.mariabangespersen.com
Se også film om Maria Bang
Espersens ophold på Corning Museum of Glass på Youtube.com.

Foto fra
performance
”Dance of
Completion”
2012.
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Tekst: Pavla Rossini

Neues Glas i nye klæder
Neues Glas - New Glass et dobbeltsproget tysk/engelsk tidsskrift, der er
udkommet siden 1980 og gennem
årene er blevet en trofast ledsager for
alle, som følger med i udviklingen i
studioglas. Blandt de ledende studioglas kunstnere i den periode hørte
amerikanerne Harvey Littleton og
Dale Chihuly, hollænderen Sybren
Valkema, tyskeren Erwin Eisch, tjekken Stanislav Libensky og danskeren
Finn Lynggaard. Bladet blev hurtigt en uundværlig informationskilde
og samlingspunkt ikke kun for de
udøvende kunstnere, men ligeledes
museumsverden, gallerier, samlere
og alle andre, som er blevet bidt af
det moderne glas’ udtryksmuligheder. Neues Glas’ chefredaktør var i
mange år en af de førende glasteoretiker Helmuth Ricke og efter ham
gik posten til Uta Klotz.
Indtil udgangen af sidste år blev
bladet trykt og distribueret gennem
forlaget Ritterbach, som besluttede
at opgive udgivelse af kunstmagasiner og fremover fokusere på andre
typer af faglitteratur, såsom jura. Uta
Klotz tog initiativ og vil kvartalsvis
fortsat udgive Neues Glas: Art &
Architecture. Siden 1992, hvor hun
blev chefredaktør for bladet, har
hun opbygget en kæmpe viden på
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området, samt en omfattende kunstner database. Nu besluttede hun at
delvis omstrukturere tidsskriftets indhold, således at det i endnu højere
grad vil afspejle de aktuelle strømninger på området.
Der bliver lagt vægt på at informere
om glassets muligheder indenfor
arkitektur, da man generelt fokuserer
mere og mere på menneskets samspil med rum og de omgivelser, hvor
man befinder sig. I løbet af de sidste
årtier er der gennemført utallige projekter indenfor det offentlige rum,
hvor man har arbejdet innovativt
med glassets æstetik. Man ønsker
at præsentere de nye spændende
bestillingsarbejder, hvor glasset kommer til monumentalt udtryk. Der
bliver givet mere plads til ’hjernerne’
bag glasset, som fortæller glassets
historie gennem deres øjne - uanset
om det er kuratorer, samlere eller
andre specialister og derved følger
man pulsen på området.
Det nye tidsskrift New Glass: Art &
Architecture har fået sin egen webside og egen Facebook-side. Ved at
abonnere på tidsskriftet, kan man
følge pulsen på området, støtte det
og bevise, at man fortsat ønsker at
være en del af det europæiske glassamfund og dets udvikling. Se også
www.neuesglas-newglass.com

Tekst: Jan Kock

Glas, arkitektur
& kunst i Berlin
Studiotur den 10. - 14. september
Berlin er efter murens fald blevet en
vigtig kunstmetropol, hvor tingene
sker, og hvor nye ting vokser frem.
For hver gang man kommer til byen,
forbavses man. Kunstnere slår sig ned
i byen, nye gallerier og værksteder
skyder op, foruden at den rige gamle
kultur renoveres og præsenteres i moderne rammer. På turen skal vi besøge et lille udpluk af de ting, der markerer byen. Berlin Glas, som er det
første egentlige studieglasværksted i
byen, vil blive besøgt. Desuden skal
vi bl.a. besøge to kendte nordiske
kunstnere, som har værksted, galleri
og/eller studio i Berlin nemlig Olafur
Eliasson (Your Rainbow Panorama på
AROS) og kunstneren Malene Landgreen (se artikel på side 8-9).
Arkitekturen i byen er et kapitel for
sig selv, vi skal således se den markante Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche og forhåbentlig også kuplen
på Rigsdagsbygningen. Flere af byens
museer er efter udvidelse og renoveringer som nyskabte. Der vil blive
lejlighed til at se samlinger af kunstindustri med fokus på glas, således det
lidt oversete Bauhaus museum. Bauhaus havde en væsentlig indflydelse

TILMELDINGSKUPON

Berlin 10.-14. september
også på udviklingen af glaskunsten i
Norden. Endelig vil der forventeligt
blive lejlighed til en udflugt ud til de
pragtfulde slotte i Potsdam området
herunder Sanssouci slottet. Turen bliver primært gennemført som en tur
med bus og både på ud og hjemtur,
vil der blive forsøgt aflagt besøg på
steder med glas. Der bliver afgang fra
Ebeltoft den 10. september kl. 7.00
med opsamling i Aarhus (8.00), Fredericia/Kolding (ca. 10.00) foruden
ved grænsen. Man vil kunne nå Fredericia med morgentog fra Sjælland.
Vi er fremme i Berlin sidst på eftermiddagen/først på aftenen. Hjemtur
starter den 14. september kl. 8.00.
Man vil i Fredericia kunne nå tog
mod Sjælland.
Vi skal bo på Berlin Plaza Hotel
(www.plazahotel.dk), som ligger centralt i byen. I prisen er også inkluderet bustransport i Berlin, 2 frokoster
og 1 aftensmad (13. september) samt
nogle entreer. Turen gennemføres
ved min. 35 deltagere.
Priser
Pris for tur og ophold i dobbeltværelse: kr. 3.750 pr. person.
Tillæg for enkeltværelse: 700 kr.
Tilmelding og betaling af depositum
på 500 kr. senest 30. maj.
Alternativ
Nogle har spurgt, om det vil være
muligt kun at deltage i selve opholdet, så man selv sørger for transport
til og fra Berlin og eventuelle ekstra

nætter. Det vil være en mulighed i
begrænset omfang. Hvis der mod forventning er mange der vælger denne
løsning, kan det eventuelt blive nødvendigt, at alle selv rejser derned,
således at der måske ikke bliver nogen fælles transport. Men i stedet kan
det anbefales at tage toget til Berlin
med afgang fra Aarhus ved 8 tiden.
Det tog kører direkte til Berlin uden
skift. Tilsvarende er der et direkte tog
retur. Der er ligeledes en god forbindelse fra København.
Ved tilmelding og efter at depositum (500 kr. pr. person) er betalt, vil
man få tilsendt en kvittering. Turens
endelige program er endnu ikke helt
på plads. Det vil blive tilsendt deltagerne på mail, så snart det foreligger.
Pris uden transport til og fra Berlin
3.150 kr. I prisen er også inkluderet
bustransport i Berlin, 2 frokoster og
1 aftensmad (13. september) samt
nogle entreer.
Betaling
De aktuelle beløb bedes indbetalt
senest 30. maj til Glasmuseets Venner, kasserer Jørgen Hoffgaard, enten
på indbetalingskort, type 73, konto
828 704 31 eller til Sparekassen
Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr.
3085606904. HUSK at anføre navn.
Slutbetaling skal ske senest 25. juli.
Er der spørgsmål, er man velkommen
til at kontakte undertegnede på mail:
kock_jan@hotmail.com eller telefon
2093 0468.

Undertegnede tilmelder sig turen ved at
gøre to ting inden 30. maj:
1: Indsende/maile denne kupon (eller kopi heraf) til
Jan Kock, Vilhelm Kyhns Alle 2, 8270 Højbjerg;
mail: kock_jan@hotmail.com
2: Indbetale et depositum på 500 kr. pr. person på
til Glasmuseets Venner, kasserer Jørgen Hoffgaard,
enten på indbetalingskort, type 73, konto
828 704 31 eller til Sparekassen Kronjylland
reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.
HUSK at anføre navn/navne. Tilmelding er først
gældende når betaling er sket.
Først til mølle principper er gældende.

Navn

Fødselsdag og år

Navn

Fødselsdag og år

Adresse

Postnr.

By

Telefon

Mail-adresse

(Fødselsdato og år skal opgives for at få
adgang til Rigsdagsbygningen i Berlin)
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Karen Siune, the Chairman writes
The Annual General Meeting was held on 1 March,
chaired by Mads Petersen. Dan Andersen has
stepped down from the Committee, and Preben
Fisker was elected to take his place. Dan Andersen
continues as an auditor.
Studio Glass 2014, made by Sara Nolla Borhøj, was
presented at the meeting, and can be seen on the
website. Those wishing to order are asked to do so
straight away, and not later than 15 May. The draw
for the Glass Lottery took place after the AGM. The
Chairman wishes members a good summer.
Page 4
Focus on the body
There will be a number of activities linked with BodyTalk:
25 – 27 April: Body Talk song and dance performance by the Syddjurs Music School’s ‘Shanghai
Academy’
10 – 11 May: Pre-arranged tattooing at the museum
by Miss G. Tattoo
Three lectures on the body, gender and art by Trine
Ross, art critic in Politiken; by Karen Lisa Salamon
from the Department of Anthropology at the University of Copenhagen; and Rune Gade, Assistant Professor at the Department of Arts and Cultural Studies
at the University of Copenhagen.
As usual, visitors can cast their own glass in the
workshop, and there will be guided tours for those
interested. Ned Cantrell and Amy Krüger will give
a demonstration on 19 and 20 July, and Charlotte
Morrison will give an artist’s talk on 17 August.
There will be a classical concert on 1 August.
Finally, Alexander Rosenberg invites guests to a Finissage, when his installation Repertoire will be dismantled, and they may take parts home.
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Page 6
In the Borderland
Glasmuseet’s Director, Dan Mølgaard, writes that
while some works in the summer exhibition BodyTalk are clearly inspired by Studio Glass, others clearly reflect trends in today’s art scene. This
exhibition will be followed by two others: Micha
Karlslund in the Study, working with glass again
after painting for a time, and now combining elements of both media. For the graduation exhibition
by students on the glass line at the Danish Design
School, all the projects are so far philosophical and
experimental rather than utilitarian design. These
and many works from BodyTalk place themselves
in the field between art, craftsmanship and design,
and cannot be categorised. The same is true of many
works at the Museum, possibly because the artists do

not want a clear definition, or because the concepts
themselves are diffuse.
In fact Art as a concept has never been clearly defined, in spite of countless attempts. The dictionary
reveals the relationship between the Danish/German
word Kunst and the verb kunne/kan = can, being
able. Art often means ‘the fine arts’, as something
distinct from craftsmanship and design, although
further back in history this was not the case. Craftsmanship is defined as the production of objects with
artistic features. The idea became widespread in the
industrial age, when a much craftsmanship seemed
superfluous, but its value was retained in the English Arts and Crafts Movement, and in Germany by
the Bauhaus, which so strongly influenced modern
design and aesthetic thinking in the West. The dictionary has many other relevant definitions. Interestingly, the Danish thesaurus suggests connections
between craftsmanship, a thingummy and trinkets.
Although irrelevant to the museum, they help to define a lower limit!
Page 8
Diamond-shaped crystals
Malene Landgreen used brightly coloured antique
glass in diamond-shaped patterns in her decoration
for the new laboratory complex at the Interdisciplinary Nanoscience Centre at Aarhus University. It
covers 12-metre glass sections and three air-intake
towers by the entrance to the building, spreading
colour indoors in daylight and adding a monumental
appearance from outside at night. The camouflaged
motif in the diamond pattern was inspired by camouflaged nano-particles travelling round the body to
combat disease. The glasswork in 43 colours was
carried out by Per Steen Hebsgaard using glass from
Glashütte Lamberts, and it is attached with silicone
to the glass panes of the building section.
Page 10
Forget about tradition
The young Danish artist, Maria Bang Espersen, has
just returned from a stay as Artist in Residence at
Wheaton Arts in New Jersey, and an earlier period
at the Corning Museum of Glass. Like many of the
younger generation, she experimented with glass
and turned her back on tradition. She has been fascinated by glass since childhood, and trained at Engelsholm, Kosta in Sweden, and the Danish Design
School, Bornholm, where she graduated in 2012. In
her last year she decided to break away from tradition and her own perfectionism, and move on. She
made a list of 17 things she had never done with
glass, like blowing a glass ‘backwards’ and assembling a vase from shards. She also tried working glass
like candy into hundreds of filaments, resulting in
her Soft Series. She also developed a Cracked Series
of sculptures produced by crash cooling during the
annealing process. She beats the glass with a ham-

mer, and glues the sections together again, so that
the cracks in the sculptures reflect the light, and the
flaws in the glass give them life. Although at first she
felt insecure, she has taken up the challenge of performance. It enables her to interact and investigate
glassblowing as a phenomenon, and as physical
work involving the body. Drinking Glass, shown in
BodyTalk, uses glass and a video of the artist drinking from a highly impractical wineglass. She challenges normal perception of the things around us,
but tries to maintain sincerity in her work: “To see
what really happens.” Maria Bang Espersen made
the Studio Glass of the Year piece in 2013.
Page 12

Neues Glas / New Glass:
Art & Architecture
The bilingual German-English magazine Neues Glas
appeared from 1980 until the end of last year, and
became a valuable guide and important source of
information for all studio glass enthusiasts. It was
edited for many years by the expert Helmuth Ricke,
and since 1992 by Uta Klotz, who has built up a
very wide knowledge of the field and an extensive
database of artists. Ritterbach, the publishers, have
decided to discontinue publishing art magazines,
but Uta Klotz will continue to publish the magazine
quarterly as Neues Glas: Art & Architecture.
It will focus more on glass in architecture, since
many innovative projects in recent years have made
use of glass in public spaces. More space will be
given to the minds behind glass – such as curators,
collectors and other specialists. The magazine has its
own website and Facebook site, where subscribers
can support it and follow developments in European
glass.
Page 12
Glass, architecture and art in Berlin
Study tour 10 – 14 September 2014: Berlin attracts
many artists, and new galleries are opening, while
older cultural sites are being renovated. This tour
will include visits to Berlin Glas, the city’s first studio
glass workshop, and two Scandinavian artists, Olafur
Eliasson and Malene Landgreen. The group will also
visit the Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche and, it is
hoped, the dome of the Reichstag building. There
will be chances to see art and craft collections with
focus on glass, as well as the slightly overlooked
Bauhaus museum: Bauhaus also influenced glass art
in Scandinavia. There will be time to see the castles
in the Potsdam area and the Sans Souci too.
The tour is planned as a coach trip, with breaks in
the outward and homeward journeys to visit places
with glass interest. The group will stay at the Berlin
Plaza Hotel. Alternatively, members may make their
own way to Berlin and stay longer. If many choose
this option, there may be no shared coach, but train
services from Aarhus and Copenhagen are excellent.
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AKTIVITETER
TORSDAG 24. APRIL KL. 22
Open Air film fra Den Europæiske Filmhøjskole
på Glasmuseets facade.
LØRDAG 26. APRIL
GMV arrangerer glastur til Himmerland.
HVER 1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
SØNDAG 4. MAJ KL. 14
”I grænselandet mellem glas, kunst og kunsthåndværk”. Foredrag v/ Politikens kunstanmelder, mag.
art. i kunsthistorie, Trine Ross.
LØR 10. MAJ & SØN 11. MAJ KL. 12-16
Få en tatovering, udført af Miss G. Tattoo. Tidsbestilling nødvendig. For aftale, pris og yderligere information, kontakt Miss G. Tattoo på tlf. 22554909
eller via Facebook. Kun voksne (over 18 år).
SØNDAG 25. MAJ KL. 19.30
Præmiere på Shanghai Akademiets forestilling
”Bodytalk”. Kl. 18: Rundvisning i Bodytalk-udstillingen for alle med præmierebilletter (museet er
åbent fra kl. 17). Indgang via Glasmuseet.
Billetter bestilles på tlf. 2910 2491.
Voksne kr. 100, børn/unge (0-18 år) kr. 50.
Se også www.shanghaiakademiet.dk
MAN 26/5 & TIRS 27/5 KL. 17 & 19.30
Forestilling ved Shanghai Akademiet. Adgang via
Glasmuseet. Billetter bestilles på tlf. 2910 2491.
Voksne kr. 100, børn/unge (0-18 år) kr. 50.
Billetten giver 20% rabat på entré til Glasmuseet
indenfor 14 dage.
MANDAG - FREDAG HELE JULI KL. 13
Guidet tur i udstillingerne.
TIRSDAG 1/7, 8/7, 5/8 kl. 10-13 & 14-17
Fusing. Lav dit eget ”glasbillede” i værkstedet.
Det færdige ”glasbillede” kan afhentes efter
to dage. Kr. 75 + entré.

TIRSDAG 15/7, 22/7, 29/7 &
ONSDAG 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8
KL. 10-13 & 14-17
Støbning i værkstedet. Den færdige figur kan
afhentes dagen efter.

UDSTILLINGER

LØRDAG 19. JULI KL. 10.30 - ca.16.30
Demo i værkstedet med Amy Krüger.

5. april - 28. september 2014

SØNDAG 20. JULI kl. 10.30 - ca.16.30
Demo i værkstedet med Ned Cantrell.
FREDAG 1. AUGUST KL. 19.30
Klassiske koncerter i Djurs og Mols præsenterer:
Koncert med musik af bl.a. Debussy for fløjte,
harpe og bratsch. Billetter kr. 120 bestilles på
www.billetnet.dk eller Ebeltoft/Mols Turistkontor
tlf. 86341400.
SØNDAG 17. AUGUST KL. 14
Artist’s Talk med Charlotte Morrison.
SØNDAG 31. AUGUST KL. 14
”Krop, forfængelighed og forgængelighed”.
Foredrag v/ etnograf, Karen Lisa Salamon.
SØNDAG 7. SEPTEMBER KL. 11-17
Havedag i samarbejde med Grete Hale og
Ebeltoft Drambryggere.

BODYTALK
52 fortællinger om krop og køn.
International gruppeudstilling.
DEN PERMANENTE
Udvalgte værker fra samlingen.

GLASCAFÉEN
April - juni ......... mandag-fredag kl. 11-16.30
..........................lørdag-søndag kl. 10-16.30
Juli - 15. august ............... alle dage kl. 10-22
September - oktober ........ alle dage kl. 12-16

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

10. - 14. SEPTEMBER
Glasmuseets Venner arrangerer glastur til Berlin,
se omtale side 12-13.
SØNDAG 14. SEPTEMBER KL. 14
”Køn og krop i samtidskunsten”.
Foredrag v/ Rune Gade, lektor ved Institut for
Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
21. SEPTEMBER - 28. SEPTEMBER
Finissage. Afmontering af Alexander Rosenbergs
værk, ”Repetoire”. Publikum opfordres til at tage
dele af værket med hjem.

For yderligere information og bordbestilling
kontakt Glascaféen på tlf. 8634 1818 eller
2142 1186.

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

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.

Nov. - dec...............onsdag-søndag kl. 10-16

I påsken er museet åbent alle dage.

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

