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GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
Lørdag 2. marts kl. 13.00
i Sognegården i Ebeltoft,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

Hermed vedtægstbestemt indkaldelse til årets
generalforsamling og glaslotteri. Indkaldelsen
bringes desuden på hjemmesiden.
Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning for det forløbne år og
planer for det/de kommende år v. formanden
Karen Siune.
· Regnskab og budget v. kasserer Jørgen Hoffgaard
· Fastsættelse af kontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet.
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse og suppleanter
· Valg af to revisorer og 1 suppleant
· Eventuelt
· Museets beretning ved museets direktør
Dan Mølgaard.
· Glaslotteriet.
Ad punkt 6 og 7:
Følgende best.medlemmer er på valg:
· Lisbeth Lund (villig til genvalg)
· Karen Siune (villig til genvalg som
suppleant for 1 år)
Følgende suppleanter er på valg:
· Annelise Krogh (villig til genvalg)
· Ledig post (nyvalg)
Revisorposten (genvalg muligt)
Der vil være sandwich samt kaffe, te, øl og vand
inden vi fortsætter.
Foredrag: Modtageren af Finn Lynggaards Legat
for 2018 Lise Eggers fortæller om sit arbejde bl.a.
om, hvad hun brugte Finn Lynggaards legat til.
Årets studioglas præsenteres, Jean forventes til
stede.
Årets glaslotteri: Årets samlede indkøb til
glaslotteriet vil være udstillet.
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Nyt år for Glasmuseets Venner
I henhold til vedtægterne for Glasmuseets Venner skal der hvert år
afholdes generalforsamling i første
kvartal af året. Der indkaldes derfor
til generalforsamling den 2. marts
2019 kl. 13. Generalforsamlingen
afholdes i Sognegården, Kirkegade,
Ebeltoft.
Dagsorden er den i vedtægterne
fastsatte startende med bestyrelsens
beretning for det forløbne år, fremlæggelse af regnskab og budget,
fastsættelse af kontingent, diskussion af indkomne forslag efterfulgt
af valg af bestyrelse og suppleanter
samt valg af to revisorer og 1 suppleant.
Som formand for bestyrelsen har jeg
i årets løb på forskellige måder, bl.a.
i lederne i Glasposten, redegjort for
bestyrelsens arbejde i 2018. Ved generalforsamlingen vil en beretning
omfattende alle aktiviteter blive
fremlagt. Beretningen følger i store
træk 2017-beretningen, den er i en
naturlig forlængelse af denne. Beretningen vil i en vis udstrækning indeholde en oversigt over planer og
ideer for de kommende år.
Udover disse på forhånd fastlagte
punkter på dagsordenen vil der
blive en orientering fra Glasmuseets
direktør Dan Mølgaard, hvor ikke
mindst orienteringen om udbygningen af museet ventes med stor
interesse. Artiklen i Glaspost 2018/4

gav en foreløbig plan for ud- og ombygning, men pengene til arbejdet
mangler stadig.
I tilknytning til generalforsamlingen kommer en præsentation af
vinderen af Finn Lynggaards Legat
for 2019. Lise Eggers kommer fra
Bornholm og vil fortælle os, hvordan hun brugte det legat, hun fik i
januar 2018.
Traditionelt følger ved generalforsamlingen udlodningen af Glaslotteriet, hvortil præmierne er indkøbt
i årets løb. Der var tilmeldt 71 deltagere, hvilket vil sige antallet af
medlemmer, der har betalt det årlige kontingent, hvor i gennem de
har tilmeldt sig lotteriet. Princippet
er, at der skal være en potentiel gevinst til hver tiende. Jørn Bechs gennemgang af fremgangsmåden ved
indkøb og lodtrækning til glaslotteriet er beskrevet i det første nummer
af Glasposten for året 2018, ligesom
den fremgår på hjemmesiden.
Vel mødt til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen sender jeg ønsket
om godt nytår til Glasmuseet og til
alle Glasmuseets
Venner. En særlig
hilsen og tak til
alle de frivillige,
der arbejder for
Glasmuseet.
Karen Siune
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Oplevelser i børnehøjde
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Mandag 11. og onsdag 13. februar
byder Glasmuseet Ebeltoft på familierundvisning. Tag børn og børnebørn med og oplev udstillingerne
i børnehøjde sammen med vore
guider, der fører an på en hyggelig
tur gennem museet med plads til
gode historier og sjove anekdoter.
Undervejs kommer I blandt andet
igennem en verden af blåt glas, og
senere går turen gennem rum med
glasfjer og videre ind i et underfundigt mørke beboet af selvlysende
kunstværker. Alle er velkomne. Det
er ikke nødvendigt at tilmelde sig
på forhånd, og det er gratis at deltage i rundvisningen, når entréen til
museet er betalt.
Biblioteket på 1. sal indrettes tirsdag
12. og torsdag 14. februar til kreativt
værksted. Her har børn i alle aldre
mulighed for at dekorere smukke
kort med blå vintermotiver i tidsrummet kl. 10-13. Man kan dukke
op, når man vil, og bruge lige så lang
tid, man har lyst. Kortene dekoreres
med maling ved hjælp af forskellige
simple trykteknikker, så du skal regne med at få lidt farve på hænderne.

Husk derfor at tage tøj på, som kan
tåle at blive beskidt. Det koster 20
kr. + entré til museet at deltage i
aktiviteten.
Hvis I foretrækker at opleve udstillingerne på egen hånd, så spørg efter
et opgaveark og svar på spørgsmål
på jeres vej gennem museet. For
de yngste er Opdagelseskufferten
desuden et gratis tilbud om at udforske glassets kvaliteter på en række poster fordelt i udstillingerne.
Opdagelsesrejsen er egnet til børn i
alderen 6-10 år. Spørg efter kufferten
i receptionen.
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Tekst: Dan Mølgaard

Morten Klitgaard - modtager
af Finn Lynggaards Legat 2019
En gang om året uddeler Finn
Lynggaards Fond et legat til en dansk
glaskunstner, der gør det muligt for
denne at tage på studierejse for at
efteruddanne sig. Modtageren af
legatet i 2019 er Morten Klitgaard.
Morten Klitgaards arbejde er, i følge ham selv, drevet af trangen til
at undersøge og skubbe grænser.
Det motiverer ham at undersøge og
udvikle nye måder at arbejde med
glasset. Hele tiden går han på opdagelse i nye teknikker og metoder,
der gør det muligt at bibringe materialet nye sanseligheder og overraskende overflader.
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”Min passion og dybe respekt for
glas guider mig gennem tekniske
og kreative processer, som ofte
fører mig til omfattende eksperimenter. Disse tests og forsøg fører
mig i mange retninger, hvilket giver
mit arbejde en individuel og mere
ukonventionel æstetik. I mit seneste arbejde har jeg eksperimenteret
med at fjerne gennemsigtigheden af
mediet ved at arbejde med at skabe
lag på overfladen. På denne måde
har jeg udviklet en teknik, der skaber et næsten glasurlignende udseende, lavet af små bobler, der brister
under processen, hvilket giver arbejdet en ekstremt porøs overflade.”

Klitgaards eksperimenterende arbejde kan synes som et brud med traditionerne, men det er ikke en intention i sig selv at gøre op med disse.
Tværtimod refererer han bevidst til
glassets historie, og værkerne antager som oftest helt klassiske former, idet disse danner grundlaget for
eksperimenterne. De genkendelige
klassiske former og gestalter skaber
en statisk kontrast til de unikke
abstrakte overfalder, der pryder
værkerne. De porøse og skulpturelle
overflader skabes ved at tilsætte
overfladen oxider, der giver glasset en særlig patina. Men i øvrigt
eksperimenteres der lystigt med at

tilsætte alskens materialer som gips,
ler, papir og metal i forsøgene på at
tilvejebringe nyt og ukendt.

Finn Lynggaards Fond
Da Finn Lynggaard i 2010 fyldte 80 år,
ønskede han sig ingen gaver. I stedet
opfordrede han alle gratulanterne
til at bidrage med midler, der kunne
skabe grundlaget for en fond, der
skulle arbejde for den videre udvikling af dansk glas.
Fondens formål er at støtte danske
glaskunstnere, der søger ny inspiration gennem studierejser eller
egentlig efteruddannelse og gennem
uddelingen af et årligt legat. Legatet

kan søges af alle danske glaskunstnere ved fremsendelse af motiveret
ansøgning. Der er ansøgningsfrist
hvert år den 1. november. Ansøgninger fremsendes til den til enhver tid
siddende direktør for Glasmuseet
Ebeltoft.
Foreningen Glasmuseet Venner bidrager hvert år til fondens arbejde
ved at supplere fondens midler og
derigennem muliggøre uddelingen af
legatet.

Legatmidlerne, i form af en check på
15.000 gode danske kroner, gør det
muligt for Morten Klitgaard at deltage i et kursus på den berømmede
amerikanske skole for glas, Pilchuck
Glass School i Seattle, i sommeren
2019. Her vil han møde underviseren Marina Hanser, der i sit arbejde
har udviklet nye måde at skabe dybde og tekstur på. Klitgaards arbejde
læner sig på sin vis op ad Hansers,
der kan ses som et fortløbende forsøg på at kortlægge helt grundlæggende begreber såsom gennemsigtighed og transparens kontra uigennemsigtig, ru versus glat, poleret og
blank.
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MURMUR
26.01.- 31.03.2019

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Murmur - Philippa Beveridges
forunderlige verden

ARTIST TALK
med Philippa Beveridge
lørdag 26. januar kl. 10.30
2. sal, Glasmuseet Ebeltoft
Gratis efter betalt entré
til museet. Ingen tilmelding.

fænomenet Sort sol og de figurer,
der opstår, når enorme stæreflokke
samles og bevæger sig over himlen
i varierende formationer som én
organisme. Med afsæt i dette fænomen bygger Philippa Beveridge i
udstillingen videre på et fortløbende
projekt, der involverer små fjer af
glas, som i løbet af udstillingsperioden samles til større figurer.

Philippa Beveridge, Sewn Sketch book. Foto: Joan Soto.

Philippa Beveridge er født i London
i 1962 og uddannet indenfor kunst
og arkitektur ved University of
East London. I 1988 flyttede hun
til Barcelona, hvor hun studerede
skulptur, billedkunst, mosaik og glas
på Massana Art School. Efter mere
end 20 år i Barcelona er hun nu
vendt tilbage til London, hvor hun
arbejder med arkitektoniske opgaver, installationer og skulpturer i glas
kombineret med andre materialer.
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Fjeren er et tilbagevendende motiv hos Philippa Beveridge, som
begyndte at arbejde med glasfjer
i 2011. De første værker var en

Med Study-udstillingen Murmur
inviterer Philippa Beveridge publikum indenfor i sit personlige raritetskabinet, hvor skitser og elementer, som kendetegner hendes
kunstneriske praksis, vises sideløbende med et nyt, stedsspecifikt
værk bestående af glasfjer. Det
engelske ord murmur betyder at
mumle. Det henviser desuden til
lyden af en sagte susen eller brusen.
Ordet Murmuration bruges også om
Philippa Beveridge, Father Crown.
Foto: Joan Soto.

Philippa Beveridge, Absent II.
Foto: Philippa Beveridge

Philippa Beveridge, Goliaths Crown. Foto: Joan Soto.

serie ”fjerkroner” inspireret af en
amerikansk tradition fra 1900-tallet,
hvor fjerkroner - også kendt som
dødskroner eller englekroner – henviser til den cirkelform, som dannes
inden i en traditionel fjerpude der,
hvor en afdød person havde ligget.
Fjerkronen blev opfattet som et tegn
på, at vedkommende var kommet
i Himmelen. Siden har Beveridge
arbejdet med glasfjer i stor skala i installationer, som både har
været vist indendørs i Southwark
Cathedral i London og udendørs på
Barcelonas centrale kirkegård.

på hendes intention med værkerne, som netop handler om menneskets vej eller rejse gennem livet.
Glasset fuses let og tilføjes keramisk
pigment, som giver farvevariationer, inden glasset formes endeligt i
ovnen. Senest er Philippa Beveridge
begyndt at eksperimentere med en
form for fotografisk pigment, der får
glasfjerene til at afgive lys, når de
vises i et mørkt rum.

Fjerene og vingerne skaber Philippa
Beveridge af industrielt fremstillet
sodaglas, der også benyttes til vejmarkering – noget, der passer godt

Sammenhængen mellem de fysiske
omgivelser og kunstværket har altid
været et vigtigt element i Philippa
Beveridges arbejde, der kredser om
kollektiv og individuel identitet,
erindringer, spor, tidens gang, fravær og forskydninger, det flygtige og
forbigående. Beveridge tiltrækkes af

den særlige melankoli og skønhed,
som f.eks. findes på kirkegårde, og
de tabte fjer og løsrevne vinger, som
optræder i hendes værker, ligger
tilbage som spor og erindringer efter
rejser og levet liv.
Philippa Beveridge har modtaget flere priser for sit arbejde og har blandt
andet undervist i USA, Frankrig og
Spanien. Hun er repræsenteret i
samlinger på Europäisches Museum
für Modernes Glas i Coburg,
Tyskland, Musée-Atelier du Verre,
Sars Poteries, Frankrig, og Museo de
Arte en Vidrio de Alcorcón (MAVA)
i Madrid, Spanien. Med Studyudstillingen, Murmur, præsenteres
Philippa Beveridge for første gang
på Glasmuseet Ebeltoft.
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Tekst: Dan Mølgaard

Lys i mørket

Nina Westman, 40 balloons. Foto: Sven Olof Larsén.

Rui Sasaki, Weather Chandelier.
Foto: Kiichiro Okamura.

Da Glasmuseet i 2017 viste udstillingen Young Glass deltog den japanske kunstner Rui Sasaki med sit værk
Weather Chandelier. En stor lysekrone lavet af fosforescerende glas, der
har den egenskab, at den helt af sig
selv lyser op i mørket umiddelbart
efter, at det elektriske lys slukkes.
Da Young Glass-udstillingen efter-
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følgende vandrede videre til det
svenske museum The Glass Factory,
blev Sasaki inviteret til et ophold i
det svenske museums værksted for
at udforske mulighederne i det selvlysende glas yderligere.
Under dette ophold mødte hun den
svenske kunstner, Nina Westman,
der ligeledes er optaget af glassets
evne til at lyse i mørke. Westmans
nysgerrighed er i første omgang vakt
af traditionen med uranglas, altså
glas, der er tilsat ganske små mængder uranoxid. Uranoxid, der er et
radioaktivt tungmetal, giver glasset
den særlige egenskab, at det i mørke

lyser op i en skinnede grøn farve,
når det belyses med UV-lys.
De to kunstneres fælles interesse for
at arbejde med lys der, hvor det ret
beset er fraværende, har ført til et
fælles udstillingsprojekt med titlen
Nyctophilia. Et ord, der ikke direkte
kan oversættes til dansk, da vi ganske enkelt ikke har et tilsvarende
ord. Men som begreb referer til
følelsen af at høre til, hvor der ikke
er lys, eller måske ligefrem som en
forkærlighed for mørket.
Ifølge Rui Sasaki er det interessant
at opholde sig i mørke, da mørke
skærper alle fem sanser på en helt

Nyctophilia – Light in the Absence of it
En Study-udstilling med
Rui Sasaki og Nina Westmann
26.01.-31.03.2019
Fernisering 25.01.2019 kl. 17.00

anden måde end lyset. Udstillingen
er på den vis et studie i, hvordan
kunstnerne med brug af forskelligt lysende glas – fosforescerende
glas, uranglas og neonlys – kan give
beskueren en helt særlig oplevelse
af lys i lysets fravær.
På trods af den åbenlyse interesse
for hvilke muligheder mørket byder
på, ligger der dog også en bevidsthed om, at lyset er både nødvendigt
og livgivende. Og det mest forunderlige med det selvlysende er,
ifølge kunstnerne, glassets evne til
at optage og indlejre lyset og først
afgive dette igen, når de rette omgivelser er til stede.

Detalje,
Cabinet of Curiousities - Nyctophilia,
Rui Sasaki og Nina Westman.
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Tekst: Pavla Rossini

GMV-tur til Wien, Bratislava og omegn
11. juli - 16. juli 2019
Glasturen starter i metropolen ved
Donau - Wien, som huser mange
historiske bygninger og byder på
utallige kulturelle oplevelser. I halvanden dag her skal vi ikke kun udforske glas og dets traditioner i området,
men også besøge en af sæsonens
vigtigste kunstudstillinger, som tiltrækker turister fra hele Europa.
Da vores hotel kun ligger et stenkast
fra Museumskvarteret, kan vi allerede den første eftermiddag se den
største samling af den østrigske artnouveau maler Gustav Klimt samt
expressionisten Egon Schiele på
Leopold Museum. Udover de aktuelle udstillinger huser museets øverste etage møbler, keramik, sølv, glas
Zora Palová, Sea Waves, støbt, slebet
glas, 2011

Replika af Josef Hoffmanns glas fra 1914, fremstillet hos Lobmeyr, Wien.

mm. tegnet af Wiener Werkstätte
repræsentanter som arkitekter Otto
Wagner eller Josef Hoffmann. Der
bliver også tid til lidt shopping på
den nærliggende længste shoppinggade Mariahilferstrasse, og dagen
slutter med fælles middag på det
populære værtshus Glacis Beisl.
Den næste dag begynder enten med
at se en af de aktuelle udstillinger
med en af de større gamle mestre på
Kunsthistorisk Museum eller moderne kunst på Albertina (den østrigske
maler Hermann Nitsch eller irskamerikanske Sean Scully). Hvis vi
ikke orker det og har hang til kager
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og søde sager, kan vi spadsere gennem Burggarten mod Kärntnerstrasse
med et stop ved Hotel Sacher bag
Staatsoper-bygningen, eller vi kan
besøge Wiens mest berømte konditori Demel grundlagt i 1786 for at
smage den kendte kage Sachertorte.
På Kärntnerstrasse finder man bl.a.
krystalgiganten Swarowskis megastores, men vi sigter efter nr. 26, som
huser Lobmeyrs eksklusive glasforretning med et lille museum. Det
verdenskendte firma startede i 1823
som glasdistributør og ledes i dag
af sjette generation af Rath familien.
Gennem årene fremstillede man glas
i forskellige stilarter fra historismen

Palo Macho: Landscape Circle, malet,
slumped glas, 2017.

til artdeco eller modernisme. F.eks.
bar-set fra den periode tegnet af
Adolf Loos er i dag et efterspurgt
samlerobjekt. Lobmeyrs overdådige
lysekroner, servicer med minutiøse
glasgraveringer eller papirtynd ”muslin” drikkeglas kan beundres både
her eller senere på nærliggende
værksted.
Efter at vi har passeret domkirken Stephans Dom, drejer vi mod
Kohlmarkt for at se et af de få glasgallerier, som beskæftiger sig med
moderne glaskunst. Galleriets ejer
André Sikabonyi vil præsentere sin
kollektion, hvor der er repræsenteret
ikke kun østrigsk glas, men glasobjekter fra hele verden.
Herfra kører vi til MAK - Museum
für angewandte Kunst, hvor vi i
museets café med interiør designet af Lobmeyr kan få en hurtig
sen frokost. På guided tour får vi
indblik i en af det centrale Europas

Zora Palová: Ice Planet, støbt, slebet glas, 2018.

store kulturelle perioder – Wiens
Modernisme. I den tværæstetiske
opsætning, som dækker periode fra
1900 til 1938 præsenteres forskellige
discipliner indenfor kunsthåndværk.
Der bliver lagt fokus på glas tegnet af
Stepfan Rath, Dagobert Peche, Kolo
Moser, Josef Hoffmann, Marianne
Rath mm. Flere af dem har været
aktive i Wiener Werkstätte og glasset blev for det meste fremstillet i
Bøhmen.
Efterfølgende kører vi i bus ca. 90 km
til Slovakiets hovedstad Bratislava,

som ligger på begge bredder af
Donau og grænser op til både Østrig
og Ungarn. Efter indkvartering spiser vi en fælles middag på nærliggende restaurant på hotel Devin,
som er renoveret i 1960’er Retro stil,
og hvor store vinduespartier med
ætsede billeder af den slovakiske
kunstner Ctibor Belan er bevaret.
De næste tre og en halv dag skal vi
udforske slovakisk glas og dets lange
tradition for dygtigt håndværk. Efter
Fortsættes næste side
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morgenmad spadserer vi gennem
byens centrum til gallerierne Nova
og Nedbalka for at se de aktuelle
glasudstillinger, hvorefter vi kører
til et glasstudio af Pavol Hlóška.
Han har blæst glas på Bratislavas
Kunstakademi, hvor Václav Cigler
grundlagde glasafdelingen i midten
af 60’erne. Hlóškas geometrisk nøjagtige værker er skåret ud af en blok,
ofte geometrisk glas og reagerer
aktivt på omgivelserne. Prismeslebne
objekter med farveeffekter og indre
strukturer karakteriserer glas af Oliver
Leššo, en af de dygtigste kunstnere i
den yngre generation. Udover stageof-art værksteder af de to, besøger vi
Ašot Haas, som ofte kombinerer glas
med forskellige lyskilder og arbejder
med optisk-kinetiske virkninger.
Dagens program afsluttes med
besøg på Danubiana, det meget
smukke moderne kunstmuseum
på en halvø i Donau, som ligger ca. 20 km nord for Bratislava.
Museets arkitektur er udformet som
et skib og rummer en udsøgt samling
af yngre slovakiske kunstnere tillige
med mindre udvalg af udenlandske
kunstnere. Lige så spændende er
den udendørs 8.000 m2 store skulpturpark.
Næste dag skal vi sejle på Donau
til Devin for at besøge glasstudiet
af grundlæggerne af støbte glasskulpturer i Slovakiet, ægtefællerne
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Zora & Stěpán Palo. De har begge
to en del monumentale værker på
deres kunstnerkonto og Zora har
virket som professor på universitet
i Sunderland. Efter en fælles frokost på en hyggelig lokal restaurant
skal vi se på middelalder slotsruiner
beliggende i fantastiske naturomgivelser.
Herfra kører vi til Zlaté Piesky for
at hilse på Palo Macho og se hans
imponerende værker – stemningsfulde, abstrakte billeder malet på
slumpet glas med reliefstruktur. Da
han underviser på Kunstakademiet,
er der mulighed for også at se nogle
arbejder af hans elever, udført ofte i
adskillige maleteknikker. Hvis vi har
lyst, kan vi efter dagens oplevelser
slappe af ved nærliggende sø enten
for at nyde svømmetur eller en kold øl.
Mandag morgen går turen på ca. 160
km nordøst mod Lednické Rovne,
hvor Slovakiets ældste glasværk Rona
ligger. På en guidet tur kommer vi til
at se både produktionen af hånd- og
maskinlavet drikkeglas, inkl. automatisk fremstilling af stilken. Designer,
prof. på Kunstakademiet Patrik Illo
vil vise os Ronas sample-rum samt
det lokale glasmuseum, hvor både
historiske glasemner samt kunstværker fra glassymposier er udstillet.
Efter frokost kan der købes Ronas
glas i factory outlet. På vej tilbage

til Bratislava standser vi i Pezinok, et
område kendt for dets vintradition.
På slottet her er der et privat glasmuseum med international glaskunst
under opbygning. Hvis museet ikke
skulle være åbnet endnu, må vi
nøjes med vinsmagning i Slots Keller.
Næste dag afsluttes turen med formiddags City Walk i den gamle
bydel. Vi skal besøge St. Martins
katedral, hvor flere ungarske konger
er blevet kronet, samt Bratislava Slot
for at for sidste gang nyde udsigten
over byen.
OBS
For at beholde de fordelagtige priser
skal der betales depositum for flybilletter (Austrian Airlines) samt indZora Palová: Sea Creature, støbt,
slebet glas, 2015.

TILMELDINGSKUPON

GMV-tur til Wien, Bratislava og omegn
11. juli - 16. juli 2019
Undertegnede tilmelder sig hermed turen ved
at gøre følgende to ting inden 10. marts 2019:
Mail eller indsend denne kupon (eller kopi heraf) til Pavla Rossini, Nørregade 30,
1165 København K., mail: pavlarossini@gmail.com.
Indbetale depositum på 2.000 kr. per person til GMV, 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 + tur Wien/Bratislava.
Zora Palová: Direction - Movement, støb, slebet glas, 2016.

kvartering på 2.000 kr. allerede medio marts.
Derfor bedes man venligst indbetale depositum
2.000 kr./person hurtigst muligt, dog senest den
10. marts. Det resterende beløb 4.700 kr. senest
den 31. maj 2019.

Tilmelding er først gældende, når betaling er sket.
Max. antal af deltagere er 25 personer. Først til mølle-princippet gælder.

Person 1 (Navn bedes anført som det står i passet)

Person 2 (Navn bedes anført som det står i passet)

Prisen for turen er 6.700 kr. og indeholder:
· Flyturen København/Wien retur:
torsdag den 11. juli: CPH/VIE 10:10 - 11:55
tirsdag den 16. juli VIE/CPH 15:15 - 17:00
· 5 overnatninger i dobbeltværelse i Wien
(hotel Admiral***) og Bratislava
(Park Inn by Radisson ****) inkl. morgen-buffet.
Tillæg for enkeltværelse 1.200 kr.
· Egen bus: Wien - Bratislava - Devín - Lednické
Rovne - Bratislava - Wien
· Bådtur på Donau til Devín
· 3 x fælles frokost/middag i Wien og Bratislava
Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Pavla Rossini på mail: pavlarossini@gmail.com
eller på telefon 61 68 79 52.

Adresse

Postnr.

By

E-mail-adresse

Mobilnr.

Underskrift

OVERNATNING: (sæt kryds)
Ønsker enkeltværelse (mod tillæg)
Ønsker dobbeltværelse
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Bindende tilmelding senest 10. marts 2019

Text by Christine Andersen

English Summary
The Annual General Meeting will be held on
2 March 2019 at the Sognegaard in Ebeltoft.
Agenda:
Election to the chair.
The committee’s annual report (Karen Siune)
Accounts and Budget (Jørgen Hoffgaard)
Subscriptions
Motions put forward
Elections to the Committee and substitutes
Appointment of two accountants and one substitute
Any other business
Report from the museum by Dan Mølgaard and
Henning Kovsted
Glass Lottery
Lisbeth Lund is standing for re-election to the Committee. Karen Siune wishes to stand down.
Annelise Krogh is standing for re-election as a substitute and a new substitute is to be elected.
The accountant is willing to serve again.
Page 2
Karen Siune, the Chairman, writes
about the Annual General Meeting, to be held on
2 March. During the year she has described the
work of the Committee in leaders in Glasposten
and elsewhere, and at the AGM she will present
her report of all activities. The report follows on
from the previous year and will look ahead to ideas
for the future. The Director of the Museum, Dan
Mølgaard, will report on activities in the museum
and plans for the new extension. The necessary
funding is still to be found.
The winner of Finn Lynggaard’s Prize 2019 will be
introduced, and Lise Eggers from Bornholm will
report on how she used the award in 2018. After
the AGM, the prizes will be drawn in the Glass
Lottery. The Chairman thanks the volunteers who
work for the Glasmuseum and wishes all Friends a
happy New Year.
Page 3
Winter holiday for children
Mon. 11 and Wed. 13 Feb. Family tours with a
guide to the exhibitions.
Tues. 12 and Thurs. 14 Feb. 10 am –1 pm Creative
workshop in the Library.
Discovery cases for children aged 6–10 can be
borrowed from the reception desk.
Page 4
Finn Lynggaard’s Prize 2019
Morten Klitgaard, winner of Finn Lynggaard’s Prize
2019, says he is driven by an urge to explore and
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push limits, trying out new techniques with glass
to achieve sensuality and surprising surfaces. He
is led by passion and respect for glass to extensive
experiments and unconventional aesthetics. Recently he has achieved an almost glaze-like texture
with tiny bubbles that burst in the process, so that
the surface is highly porous. Rather than breaking
away from traditions, Klitgaard’s experiments often
assume classic forms as a contrast to the abstract
surfaces, on which added oxides produce a special
patina. He experiments with all types of materials:
plaster, clay, paper and metal in a search for new
and unknown effects.
The award of DKK 15,000 will enable Morten
Klitgaard to attend a course at the Pilchuck Glass
School, where he will meet Marina Hanser, who
has developed new ways of creating depth and
texture, and studies contrasts of transparency versus opacity, rough, smooth, polished and shiny.
Finn Lynggaard’s Prize is an annual award to enable Danish glass artists to seek new inspiration
through study tours or advanced training.
Page 6
The Study: Murmur
Philippa Beveridge studied art and architecture
at the University of East London before moving
to Barcelona to study at the Massana Art School.
After more than 20 years in Barcelona she is back
in London working on architectural assignments,
installations and sculptures in glass combined with
other materials. Her Study exhibition is a cabinet
of curiosities, with her drawings and elements of
her work, alongside a new site-specific piece involving glass feathers. The title of the exhibition
refers among other things to murmuration, flocks
of starlings flying in the sunset. The phenomenon
is known as Black Sun in Danish. During the exhibition, Philippa Beveridge’s feathers will be assembled into larger figures.
Feathers are a recurring motif in her work, seen in
the Feather Crown series, inspired by the American
tradition of the 1900s of making a raised circle in a
dead person’s pillow. She has later used feathers in
installations shown in London and Barcelona. The
feathers are made from industrial soda glass, of a
type used for road markings, fitting with her theme
of a journey through life. The glass fuses easily,
and colour variations are produced with ceramic
pigment. Philippa Beveridge is now experimenting
with a photographic pigment which gives off light
in a dark room.
The physical surroundings are important to her
work, centred on individual identity, memories
and the passing of time, things that are fleeting and
transient, and she is attracted by the melancholy
beauty of churchyards. Philippa Beveridge has re-

ceived several prizes for her work, and has taught
in the USA, France and Spain. Her works are represented in Coburg in Germany, Sars Poteries in
France and in Madrid in Spain. Murmur is the first
time her work has been shown in Ebeltoft.
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Nyctophilia – Light in the dark
Rui Sasaki’s Weather Chandelier in phosphorescent glass was shown in the Young Glass exhibition in 2017, and when the exhibition was
transferred to The Glass Factory in Sweden, Sasaki
was invited to the Swedish museum workshop to
continue exploring the possibilities of luminescent
glass. Her he met Nina Westman, who is also interested in glass that lights up in the dark. She works
with glass containing uranium oxide, which glows
green when subjected to UV light. The word Nyctophilia is hard to translate, but means a liking for
darkness, which the two artists share with their interest in glass that lights up where there is no light.
Rui Sasaki finds that being in the dark sharpens all
five senses in a special way. This exhibition shows
how phosphorescent glass, uranium glass and
neon light can absorb light, which is vital to all
life, and release it again when other light is absent.
Page 10

Glass journey to Vienna and Slovakia
11–16 July
Pavla Rossini is planning a glass journey, starting in
Vienna. The first day includes a visit to the Leopold
Museum, with works by Klimt, Schiele and the
Wiener Werkstätte, and perhaps shopping. Day
2 can begin with a visit to the Kunsthistorisches
Museum or the Albertina, or a walk and a chance
to taste some Sachertorte. The group will visit Lobmeyrs, where glass has been made in styles from
Historicism to Art Deco and Modernism. The tour
continues to Stephans Dom and André Sikabonyi’s
gallery with modern glass art. After lunch at the
Museum für Angewandte Kunst, there will be a
guided tour to see Vienna Modernism. The group
will then travel to Bratislava on the Danube. They
will visit the studios of Pavol Hlóška, Oliver Leššo
and Ašot Haas, and end the day at Danubiana, a
modern art museum on a peninsula in the Danube.
The next day, the group will visit Zora and Stepán
Palo, and see medieval castle ruins. They will meet
Palo Macho at Zlaté Piesky, and see works by his
students too. The group will visit the oldest glassworks in Slovakia, Rona at Lednické Rovne, and
the designer and professor, Patrik Illo, will show
them the sample room and glass museum. There
will be a city walk in Bratislava on the final day.
Those interested are asked to book and pay a deposit of DKK 2,000 not later than 10 March, and
the remaining DKK 4,700 before 31 May.

GLASPOSTENS REDAKTION
Dan Mølgaard
Telefon 8634 1799
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Karen Siune
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HUSK · HUSK · HUSK
- at melde adresseforandring så du
fortsat modtager Glasposten!
Det samme gælder din e-mail-adresse.
Hvis du endnu ikke modtager vores
nyhedsmail eller har fået en ny mailadresse, så fremsend den venligst til
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BANKKONTONUMMER
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31
Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360,
konto: 3085606904 eller indbetalingskort
i receptionen på Glasmuseet.
Udland: IBAN: dk259360 3085606904
BIC: KRONDK22
ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2019
Personligt medlemskab . . . . . . . kr. 350,Ægtepar/samlever medl. . . . . . . kr. 500,Eksklusivt medlemskab . . . . . . . . kr. 1.800,Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,-
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
ONSDAG 30. JANUAR KL. 19
Ord om onsdagen: Jens Blendstrup
- forfattermøde arrangeret i samarbejde
med Syddjurs Bibliotek.
Pris: Kr. 100,Billetter på www.syddjursbibliotek.dk
MAN 11. & ONS 13. FEBRUAR KL. 11
Familierundvisning.
Ingen tilmelding.
Gratis efter betalt entré til museet.
TIRS 12. & TORS 14. FEBRUAR KL 10-13*
Blåt værksted
- lav dekorative kort med motiver i blåt
Pris: kr. 20 + entré til museet.
Ingen tilmelding (først-til-mølle).
*Du kan deltage i tidsrummet kl. 10-13.

LØRDAG 2. MARTS KL. 13
Glasmuseets Venner afholder den årlige
generalforsamling i Sognegården i Ebeltoft.
SØNDAG 24. MARTS KL. 14
Den blå time
- foredrag ved museumsinspektør ved
Skagens Kunstmuseer, Mette Harbo Lehmann,
om Den blå time og det blåtonede stemningsmaleri hos bl.a. P.S. Krøyer.
Ingen tilmelding (først-til-mølle).
Gratis efter betalt entré til museet.
11. - 16. JULI 2019
Glasmuseets Venner arrangerer tur til Wien,
Bratislava og omegn.
Læs mere side 10 i dette blad.
Forbehold for ændringer i programmet.

NYCTOPHILIA – LIGHT IN THE
ABSENCE OF IT
Study-udstilling med Rui Sasaki (J)
og Nina Westman (S).
26. januar - 31. marts 2019
MURMUR
Study-udstilling med Philippa Beveridge (GB)
26. januar - 31. marts 2019
ON SOLID WATER
Soloudstilling med værker af John Moran
(USA)
13. april - 29. september 2019

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseetsvenner.dk.

STOCKFLETH DELI
MUSEETS ÅBNINGSTIDER

BLÅ
Ilja Bílek (CZ), Zora Palová (SK), Lars Widenfalk (S), Julius Weiland (DE) m.fl.
6. oktober 2018 - 31. marts 2019

Gælder fra 1. februar
Mandag - tirsdag .............................. Lukket

April - oktober ................ alle dage kl. 10-17

Onsdag - torsdag ...................kl. 9.30-17.00

Juli - august..................... alle dage kl. 10-18

Fredag - lørdag ......................kl. 9.30-21.00

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

Søndag ................................ kl. 9.30-19.00

Åbent alle dage i vinterferien, påskeugen og
efterårsferien. Museet er lukket den 24., 25.,
26. og 31. december samt 1. januar.

For yderligere information på tlf. 8634 1818
og www.glasmuseet.dk.
Bestil bord på www.dinnerbooking.com

NO STRINGS - PERLER SOM ALDRIG FØR
Udstillingen præsenterer svenske Georg
Ragner Levis installation og arrangementer
af blomster og blomsterkranse fra hans
unikke samling samt overraskende arbejder
med glasperler skabt af David Chatt (USA),
Shige Fujishiro (J) og Faranak Sohi (DK/IR).
13. april - 29. september 2019

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

