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Generalforsamling
I henhold til vedtægterne skal general-
forsamlingen afholdes i første kvartal. 
Dette har jo ikke kunnet lade sig gøre 
i år, men nu har vi fastsat datoen til 
lørdag den 21. august og håber på at 
kunne gennemføre generalforsamlin-
gen under hensyntagen til de på det 
tidspunkt gældende restriktioner. Se 
mere side 6.

Bestyrelsen
Desværre har Annelise Krogh, der 
i bestyrelsen har repræsenteret de 
sjællandske medlemmer siden 2018-
2019, valgt ikke at genopstille. 
Heldigvis har Pavla Rossini, der sam-
men med Annelise Krogh har arrange-
ret vellykkede glasrejser til udlandet 
og ekskursioner på Sjælland, tilbudt 
at stille op til den ledige post i besty-
relsen.
Også Jørn Bech har af private årsa-
ger desværre valgt at udtræde af be-
styrelsen. Jørn har i 18 år lagt et stort 
og vigtigt arbejde i Venneforeningen. 
Jørn har været medarrangør af glasture 
både i Danmark og i udlandet. Vi er 
Jørn stor tak skyldig for hans uvurder-
lige arbejde i bestyrelsen. Jørns viden 
om glas og kendskab til glaskunstnere 
samt indsigt i Venneforeningens arbej-
de, vil blive meget savnet i bestyrelsen.
Vi må nu fordele Jørns mange opgaver 
på de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
og håbe på, at vi inden generalforsam-
lingen har hørt fra et eller fl ere med-

Lino Tagliapietra. Foto: Russell Johnson.
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lemmer, der gerne vil være med til at 
arbejde for Venneforeningen. Det dre-
jer sig om ca. fi re årlige bestyrelses-
møder i Ebeltoft samt kontakt pr. mail.

Glasmuseet
Det var med stor glæde vi så fl agene 
foran Glasmuseet blive hejst på Dron-
ningens fødselsdag. Det markerede, at 
nu skulle der snart være liv på Glas-
museet igen. Heldigvis er der så god 
plads på museet, at restriktionerne 
kan overholdes. De nye spændende 
udstillinger, som er beskrevet andet-
steds i dette blad, er bestemt et besøg 
værd.

Nye medlemskort
I kuverten med Glasposten nr. 3 vil 
der ligge et nyt medlemskort. Des-
værre mangler vi telefonnummer på 
mange af vore medlemmer. Derfor 
bedes I sende jeres telefonnummer til
birgit@engsig.be, idet telefonnum-
meret herefter kan være tilstrækkelig 
adgangsbillet til Glasmuseet.

Glastip
Da Venneforeningen fortsat ikke har 
mulighed for at arrangere glasople-
velser for vore medlemmer, opfordres 
hermed til, at man går ind på www.
glasmuseetsvenner.dk/glastip, hvor 

der hver måned er 
en oversigt over, 
hvad der sker i den 
danske glasverden.

Med venlig hilsen 
Birgit Engsig
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Soft Machine
Fra 12. juni til 14. november kan 
du opleve Study-udstillingen Soft 
Machine med eksperimenterende 
værker af canadiske Carissa Baktay. 

Carissa Baktay bor og arbejder 
for tiden i Reykjavik, Island. Hun 
kombinerer ofte glasset med andre 
materialer, og har siden hun kom 
til Island blandt andet arbejdet 
med hestehår. Selve processen og 
arbejdet over tid med materialet er 
et væsentligt element for Baktay. 
Således er den omstændige proces 
med at indsamle hårene fra hestenes 
haler (som hun får fra slagterier på 
Island), vaske, rede, stryge, flette, 
sno og forme det en del af forstå-
elsen af materialet og det færdige 
værks udtryk. Hun sammenligner 
processen med erindringer fra sin 
barndom, om hvordan hun vaskede 
og redte sine dukkers lange hår.
I udstillingen på Glasmuseet går 
værkerne bestående af hestehår i 
dialog med en serie nye eksperi-

menterende værker, der består af 
tynde, hårlignende glastråde. Carissa 
Baktay er optaget af at udnytte glas-
sets iboende kvaliteter - dets trans-
parens, tekstur og naturlige bevæ-
gelse - til at formidle en personlig 
fortælling. Samtidig undersøger hun 
nye veje og måder at arbejde med 
materialet på. 

Baktay har siden 2017 eksperimen-
teret med at udvinde ganske tynde 
glastråde, som hun efterfølgende 
manipulerer gennem fusing og ovn-
formning. Herefter hænger hun trå-
dene på en krog og bearbejder 
dem yderligere med gasbrænder 

og forskelligt værktøj. I udstillingen 
indgår også værker, som bygger på 
andre eksperimenterende metoder 
baseret på 3D-tegning, træskelet og 
blæsning. Alt sammen i et forsøg 
på gennem eksperiment og under-
søgelse at bryde med traditionelle 
glasteknikker og finde frem til nye 
udtryk og formuleringer i kunstne-
rens personlige ordbog.

Carissa Baktay er uddannet fra 
Alberta College of Art & Design, 
Canada, samt Rhode Island School 
of Design, USA, og har desuden en 
master i Glass Art and Science fra 
VICARTE Research Unit, Portugal.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

MAESTRO - Lino Tagliapietra 
besøger Ebeltoft

Det er intet mindre end en af verdens 
allerbedste glæsblæsere, der kan 
opleves i Ebeltoft denne sommer. 
Under titlen MAESTRO præsente-
rer Glasmuseet nemlig en omfat-
tende udstilling med værker skabt 

af den verdensberømte glasblæser 
og kunstner, Lino Tagliapietra. Den 
italienske mester er berømt ver-
den over for at forene tradition og 
ypperligt håndværk med kreativitet, 
personlighed og et moderne kunst-
nerisk udtryk.

Lino Tagliapietra (f. 1934) har arbej-
det med glas hele sit liv og er fort-
sat særdeles aktiv. Lino er født og 
opvokset på Murano, som med sin 
koncentration af højt specialiserede 
glasværksteder var epicentret for 
europæisk glasfremstilling i århund-
reder. Her blev de fascinerende 
venetianske teknikker overleveret fra 
mester til lærling helt frem til i dag. 
Det gælder også Lino Tagliapietra, 
der kom i mesterlære som 11-årig. 
Allerede som 21-årig blev han 
udnævnt til ’Maestro Vetraio’. Efter 
at have arbejdet i Muranos glasin-
dustri i en årrække besøgte Lino i 
slutningen af 1970’erne den nystar-
tede glasskole Pilchuck i USA, hvor 
han demonstrerede venetiansk 
glasfremstilling for de unge, teknisk 
utrænede studioglaskunstnere, som 
omvendt inspirerede ham til en ny, 
kunstnerisk frigjorthed i arbejdet 
med glasset. I 1989 forlod Lino 

Lino Tagliapietra. Foto: Russell Johnson.

Africa, 2015. Foto: Russell Johnson.

Contarini, 2008. Foto: Francesco Allegretto.



MAESTRO
Lino Tagliapietra

- verdens bedste glasblæser

kan ses på 

Glasmuseet Ebeltoft fra 

12. juni 2021 - 24. april 2022

glasindustrien for at hellige sig sit 
arbejde som uafhængig kunstner. 

Lino Tagliapietra har haft enorm 
betydning for glaskunstnere ver-
den over og for udviklingen af den 
moderne, internationale glaskunst. 
Med sommerens store visning glæ-
der museet sig til at kunne sætte 
fornyet fokus på mesterens unikke 
arbejder i glas og samtidig give 
gæsterne en enestående mulighed 
for at stifte bekendtskab med den 

mangfoldige venetianske tradition 
for at kombinere smukke blæste for-
mer med komplicerede mønster-
virkninger i en eksplosion af farver 
og fantasi. 

Udstillingen, som er kurateret i sam-
arbejde med Tobias Møhl, består af 
et stort udvalg af Lino Tagliapietras 
betydeligste værker, heriblandt nog-
le, som vises for første gang. I til-
knytning til udstillingen planlægger 
museet et formidlings- og aktivitets-

program, der giver gæsterne indblik 
i den venetianske glastradition og 
byder på forskellige oplevelser inspi-
reret af Italien. 

Udstillingen kan ses fra 12. juni 2021. 
Der afholdes muligvis fernisering 
den 11. juni under hensyntagen til 
gældende COVID-19-restriktioner. 
Hold derfor øje med https://glasmu-
seet.dk/maestro-lino-tagliapietra/ for 
oplysninger om evt. fernisering og 
åbningsprogram.

Fuji, 2012. Foto: Russell Johnson.

Øverst: Venetian Panel, 2020.
Herunder: Batman, 1998. 

Foto: Francesco Allegretto.
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Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til årets 
Generalforsamling og Glaslotteriet. Indkaldelsen 
bringes desuden på hjemmesiden.

Generalforsamlingens dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år og  
 planer for det kommende år v. formanden.
3 Regnskab og budget v. kassereren.
4 Fastsættelse af kontingent og tillægskontin-  
 gent til Glaslotteriet.
5 Indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelse og to suppleanter.
7 Valg af to revisorer og 1 suppleant.
8 Eventuelt, herunder Museets beretning samt  
 indlæg af legatmodtagerne fra 2019 og 2020.
9 Glaslotteriet.

Ad punkt 6 og 7: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
· Lisbeth Lund (villig til genvalg)
· Preben Fisker (villig til genvalg)
· Annelise Krogh (ønsker ikke genvalg)

Nyvalg af to suppleanter. 

Revisorerne og suppleanten er på valg:
· Dan Andersen (villig til genvalg)
· Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
· Mogens Kaalbye, suppleant (villig til genvalg)

Der serveres sandwich samt kaffe, the, øl og 
vand inden vi fortsætter med dagsordenen.

Foredrag: 
Modtageren af Finn Lynggaards Fonds legat 
i 2019 Morten Klitgaard og legatmodtageren 
i 2020 Jonas Noël Niedermann kommer begge 
og fortæller om deres oplevelser og virke.

Årets Glaslotteri: Årets samlede indkøb til 
glaslotteriet vil være udstillet.

2021 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
LØRDAG 21. AUGUST KL. 13.00

i Sognegården i Ebeltoft,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
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Tekst: Lisbeth Lund

Kære Glasvenner

Min interesse for glas går langt til-
bage i tiden. Jeg blev medlem af 
Glasmuseets Venner i starten af 
1990’erne, og har været medlem af 
foreningens bestyrelse siden 2013.
Jeg er blevet bedt om at fortælle om 
noget af det glas, jeg har erhvervet 
i tidens løb. Jeg har udvalgt 2 glas, 
som har et par ting til fælles. Dels 
har de begge den dybe mørkerøde 
farve, som jeg holder så meget af, 
og dels er de begge købt i for-

bindelse med rejser arrangeret af 
Glasmuseets Venner.
Det første stykke er en skål blæst af 
glaskunstner Anders Raad, som har 
værksted i Charlottenlund nord for 
København. Glasmuseets Venner 
arrangerede i september 2017 en tur 
rundt i København og omegn, hvor 
vi bl.a. besøgte Anders Raads værk-
sted og udstillingslokale. Anders 
Raad demonstrerede forskellige 
fremstillingsteknikker og pustede 

Skål af Anders Raad.
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bl.a. den skål, som jeg efterfølgende 
erhvervede. Det er sjældent, man 
får mulighed for at se det færdige 
resultat af demonstrationer hos glas-
kunstnere, men i dette tilfælde lyk-
kedes det mig at få skålen sendt 
hjem til Aalborg. Nu står skålen i 
mit vitrineskab, og bliver jævnligt 

hentet frem, når der skal serveres en 
grøn salat eller andet, der kræver en 
flot glasskål.
Det andet stykke jeg vil fortælle 
om, er et fad lavet af den italienske 
glaskunstner Massimo Micheluzzi, 
som bor og har værksted i Venedig. 
En udvalgt skare fra Glasmuseets 
Venner besøgte Venedig i septem-
ber 2018 i forbindelse med The 
Venice Glass Week, som er en tilba-
gevendende begivenhed, hvor hele 
Venedig stråler af glas. 
Massimo Micheluzzi benytter tra-
ditionelle teknikker fra Murano i 
sin egen nyfortolkning. Mit fad er 
lavet af murrinier (skiver skåret ud 
af en lang glasstang), der er smel-
tet sammen og formet til et fad. 

Besøg i Anders Raads værksted.

Fad af Massimo Micheluzzi.

Efterfølgende er fadet slebet så det 
fremstår med en mat struktur.
Fadet står på hjørnet af mit køk-
kenbord, og tit fyldt op med andre 
glasting, et lille stearinlys eller en 
blomst. For ikke at tale om de små-
ting, som mine børnebørn finder 
på at lægge i fadet. For mig er det 
vigtigt, at glastingene er ’levende’, 
og er en aktiv del af min hverdag, 
samtidig med at de er smukke og 
æstetiske.
Jeg glæder mig til at Glasmuseets 
Venner snart kan arrangere nye rej-
ser ud i verden for alle vi glasvenner, 
hvor vi kan opleve glasset og måske 
bringe en lille ny glasting med hjem.
På snarligt gensyn.
Lisbeth Lund
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Calum Dawes: Surface, 2019. Foto: Jo Howell.

Emma Goring: Floor, 2018. 
Foto: Dave Williams.

Denne sommer byder Glasmuseet 
Ebeltoft velkommen til to nye ansig-
ter i værkstedet: Emma Goring og 
Calum Dawes. Hvis navnene ikke 
umiddelbart klinger dansk, er det 
ikke så mærkeligt, for begge har rød-
der i England. Emma har dog allerede 
erfaring med at arbejde i Danmark, 
hvor hun sidste år assisterede hos 
Backhaus/Brown i Hundested og 
Drivsholm & Møhl i Ebeltoft.

Emma og Calum mødte hinanden 
på University of Sunderland, hvor 
de begge studerede glas henholds-
vis fra 2015-2018 og 2016-2019. 

Siden har de dannet par privat og 
professionelt. Emma Goring (f. 1996 
i Nottingham) kommer fra en kreativ 
familie og har altid selv holdt af at 
arbejde med sine hænder. 

Calum Dawes (f. 1994 i Manchester) 
voksede op i North Wales. Han for-
søgte oprindeligt at lære at lave lam-
peglas, men syntes, det var temmelig 
svært. Han besluttede at uddanne 
sig indenfor glas på University of 
Sunderland og blev hurtigt opta-
get af arbejdet ved ovnen med at 
blæse og forme det varme glas. Han 
begyndte studierne et år efter Emma.

Sideløbende med studierne arbej-
dede både Emma og Calum i værk-

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Nye ansigter 
i Glashytten

Emma Goring

Calum Dawes: 
Desiccated Minds on 
the Shelf, 2019. 
Foto: Jo Howell.



stedet på The National Glass Center, 
hvor de også var med til at lave 
aktiviteter for publikum. Efter endt 
uddannelse fortsatte Emma med at 
arbejde her. På et fire måneders 
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Calum Dawes. Emma Goring: Division and Growth 
(detalje), 2018: Foto: Dave Williams.

Emma Goring: Cradled Vessel in Pink, 2020. 
Foto: Kristina Demant.

Emma Goring: Chair II, 2018. 
Foto: Dave Williams.

ophold på Northlands Creative i 
Skotland fordybede hun sig i fagets 
tekniske sider og byggede blandt 
andet sin egen miniovn. Ovnen fin-
des stadig og står i hendes mors 
garage i Nottingham. Calum har 
siden han tog afgang fra Sunderland 
University arbejdet på den velesti-
merede fabrik Rothschild & Bickers, 
der laver belysning i mundblæst glas.

Med jobbet som ledere af Glas-
museets værksted glæder de sig 
over at kunne fortsætte samarbejdet 
omkring glasset og ser frem til sam-
tidig at kunne formidle håndværket 
til museets gæster. 

Calum Dawes: Witness Series 1-7, 2018. Foto: Jo Howell.

Calum Dawes: Submerge/Emerge, 2019. 
Foto: Jo Howell.



Growing heart: Skrøbelighed og 
flygtighed, er fælles for hjertet og 
glasset, men samtidig også et symbol 
på, hvordan livet og kærligheden kan 
blive ved med at spire og gro.
Foto: Karen Nyholm.
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Pandemien har givet mig ændrede 
arbejdsrammer og mulighed for 
at reflektere og fordybe mig. Især 
har jeg arbejdet med to emne-
kredse nemlig Into My Arms og My 
Animal Heart. 

Into My Arms
En serie værker, som er blevet til i 
løbet af det sidste års tid, er Into My 
Arms serien. Inspirationen har jeg 
bl.a. hentet fra Valeri Hammonds 
smukke voks-tegninger.

Værkerne lavede hun i 80’erne 
under HIV-pandemien. Voks-
tegningerne handler om minder og 
tab. Men også om at være kvindelig 
kunstner med familie og børn. Alt 
dette fandt jeg først ud af senere, 

men fascinationen var 
straks og umiddelbar.
En anden kilde til 
inspiration, er natu-

rens fortælling om 
livets skrøbelig-
hed, skønhed 
og det spirende 

liv, forfænge-
ligheden og det 

uundgåeligt forfald. 

Tekst: Karen Nyholm

My Animal Heart
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Dette har været et gennemgående 
tema i mit arbejde i mange år. En 
slags memento mori.
Alle rejser og planer i 2020 blev 
aflyst, hvilket gav mig uventet meget 
tid til at fordybe mig.
Værkerne er fremstillet dels i vores 
glaspusteri og dels i vores atelier, 
hvor jeg har tilbragt al ledig tid ind 
imellem hjemmeskole, konfliktløs-

Delicious Brain: Modsætningen mellem hjertet 
og hjernen, følelserne og fornuften fascinerer mig. 
Foto: Ned Cantrell.

Fra udstilling og demo hos Elna Jolom, Österlens Glashytta. Foto: Håkan Aldrin.

Fortsættes næste side

ning (2 teenagere, en hund og en 
mand) og alt det andet herhjemme. 
Det er en frustrerende tid, men også 
en tid, hvor jeg har kunnet gå i dyb-
den på en helt ny måde. Alle udstil-
linger er aflyst eller sat på pause, 
så værkerne har jeg lavet, fordi jeg 
ikke kunne lade være.

Flourish: Et værk der er blevet til under 
pandemien. Det handler om håb, omsorg 
og frihed. Foto: Karen Nyholm.
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For at lave Into My Arms serien har 
jeg brugt en blanding af forskellige 
teknikker. Selvopfundne teknikker, 
såvel som teknikker brugt til at 
fremstille lysekroner i Venedig i 
1700-tallet. Hænderne og armene 
er formet i varmt glas. Jeg har deko-
reret dem ved at tegne mønstre på 
dem med tynde glasstænger eller 
dekoreret dem med blade af glas. 
Delen der samler armene og toppen 
af skulpturen, er lavet af ler. Stativ 
og detaljer er lavet af metal.

I’ve got my eyes on you: 
Et værk der er blevet 
til under pandemien. 
Det handler om håb, 
omsorg og vildskab. 

Foto: Karen Nyholm.

Belladonna: Blomsterne, der gror ud af disse 
arme, er Belladonna. Navnet er italiensk og 
betyder smuk kvinde. Blomsten er dødeligt 
giftig. Foto: Karen Nyholm.
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My Animal Heart
Jeg deltager på udstillingen Portræt 
NU! 2021 på Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg med 
værket My Animal Heart. Værket er 
et selvportræt, og en del af en serie 
værker, hvor jeg har brugt min egen 
krop som udgangspunkt. Det er en 

fortælling om at være skrøbelig og 
stærk på samme tid.
Forud for selve værket er fotografier, 
skitser og en tegning.
Den endelige tegning er ikke kun 
en skitse, men også et færdigt værk 
i sig selv. Ud fra tegningen laver jeg 
værket i glas. Selve kroppen, arme, 

ben og hoved er formet i varmt glas, 
hænder, fødder og hår er formet i ler. 
Delene er sat sammen med epoxy 
putty og malet med oliemaling.
Jeg arbejder med det varme glas som 
skulpturelt materiale. At sammen-
sætte glas med andre materialer har 
altid været et gennemgående tema i 
mit arbejde. Inden for de sidste par 
år er det især kombinationen glas/
keramik, som har optaget mig.

Arbejde med selvportrætter i glas og ler. Foto: Kurt Rodahl Hoppe.

My Animal Heart: Værket er et selvportræt, og en del af 
en serie værker, hvor jeg har brugt min egen krop som 
udgangspunkt. Det er en fortælling om at være skrøbelig 
og stærk på samme tid. Foto: Karen Nyholm.

KAREN NYHOLM
Nedergade 19

8400 Ebeltoft

www.nyholmcantrell.dk

Instagram: @karennyholm



it a mat structure. It was bought at the Venice 
Glass Week in 2018, and is kept on Lisbeth’s 
kitchen table, often with a candle or fl ower in 
it, or things brought by grandchildren. 
For Lisbeth Lund it is important that glass ob-
jects are not only aesthetic, but part of her eve-
ryday life, and she looks forward to new jour-
neys with the Friends of the Glasmuseum, and 
perhaps new purchases.

Page 8 New faces in the workshop
Emma Goring and Calum Dawes are taking 
over as managers of the workshop from Jean 
Thébault and Lou-Alexandrine Le Jolivet. 
Emma has already gained experience of work-
ing in Denmark assisting Backhaus and Brown 
in Hundested and Møhl and Drivsholm in 
Ebeltoft. She comes from a creative family, and 
after seeing glassblowing on TV, went to Sun-
derland to train. Calum tried to teach himself 
lamp work, but was ‘distracted’ by hot work 
at the kiln, and also studied in Sunderland. 
Both worked at the National Glass Centre, and 
Emma followed this with four months at North-
lands Creative in Scotland. Calum worked at 
Rothschild & Bickers, who make hand-blown 
glass lighting. 

Page 10 My Animal Heart
Karen Nyholm describes how the Into My Arms 
series was created during the pandemic, when 
all journeys and plans were cancelled, and be-
tween home-schooling two teenagers and solv-
ing family confl icts, there was time for concen-
tration in the glass workshop and studio. The 
immediate inspiration came from Valerie Ham-
mond’s drawings about memories and loss, 
dating from the HIV pandemic in the 1980s. 
Nature and life’s fragility has been a theme in 
Karen Nyholm’s work, as a kind of memento 
mori, for many years. She has used many tech-
niques, from 17th-century Venetian to her own 
inventions. The hands and arms are glass, with 
glass decorations, assembled with parts in clay 
and metal frames. Karen Nyholm is taking part 
in the Museum of National History’s Nordic 
portrait competition Portrait NOW! 2021 with 
My Animal Heart, a self portrait from a series 
where she has used her own body as a start-
ing point for a narrative about being strong, yet 
fragile at the same time. The drawing for the 
glass is a work in its own right. The body, limbs 
and head are made of hot glass, with hands, feet 
and hair formed in clay. They are assembled 
with epoxy putty and painted with oil paint. 

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, writes 
that the annual general meeting, which should 
have been held in the fi rst quarter of the year, 
is planned for 21 August, subject to restrictions 
at the time.
Annelise Krogh, who has represented members 
from Zealand, will not stand for re-election 
to the Committee. Fortunately, Pavla Rossini, 
who has organised glass journeys, has offered 
to stand for the vacant post.
Jørn Bech has made an important contribution 
to the Friends of the Glasmuseet for 18 years, 
also arranging glass journeys in Denmark and 
abroad. He too is resigning from the Commit-
tee, and will be greatly missed. The Chairman 
hopes other members will be willing to take on 
the work for the association and attend meet-
ings in Ebeltoft.
Flags were raised in front of the Glasmuseet on 
the Queen’s birthday, to mark the opening a 
short time later of new exhibitions.
New membership cards will be sent out with 
the 3rd number of Glasposten. Members are 
asked to send their telephone numbers to bir-
git@engsig.be. The numbers can then be used 
to gain admission to the Glasmuseet.
The association is still unable to arrange glass 
events for members, but the chairman recom-
mends the newsletter, Glastip, at www.glasmu-
seetsvenner.dk/glastip, for news of the world of 
glass.

Page 3  Carissa Baktay – Soft Machine
A new Study exhibition from 12 June to 14 
November shows experimental works by Car-
issa Baktay from Canada. She combines glass 
with other materials in a personal narrative. 
Currently working in Reykjavik in Iceland, she 
includes hair from horse tails that she washes, 
plaits and forms in a process that reminds her 
of her of playing as a child with dolls. Pieces in 
the exhibition show a dialogue between horse-
hair and fi ne, hair-like threads of glass. Baktay 
studies the innate qualities of the material and 
new ways of working with it. Since 2017 she 
has fused and kiln-formed glass threads, then 
worked on them with a hand torch and other 
tools. Other pieces show different methods and 
experiments to break away from traditional 
techniques and fi nd new expressions. Carissa 
Baktay studied at the Alberta College of Art & 
Design and Rhode Island School of Design, 

and has an MA in from the VICARTE Research 
Unit in Portugal. Study exhibitions at the mu-
seum give both young and established glass 
artists an opportunity to show experimental an 
innovative projects.

Page 4 MAESTRO - Lino Tagliapietra
Lino Tagliapietra is one of the world’s great-
est glassblowers, famous around the world for 
combining tradition and outstanding crafts-
manship with creativity and personality in 
a modern artistic idiom. He divides his time 
between his workshop in Murano and his gal-
lery in Seattle, and forms a bridge between the 
unique history of Venetian glass and contem-
porary glass art.
For centuries, Venetian glass techniques have 
been passed from master to apprentice, and 
thus at the age of 11 Lino Tagliapietra started 
work with the master Archimede Seguso. At 21 
he could already call himself Maestro Vetraio. 
After working in the glass industry on Murano, 
he visited the new glass school at Pilchuck in 
the 1970s, demonstrating Venetian glassmaking 
for young, technically untrained studio glass 
artists, who inspired him in return to take a new, 
freer approach to glass. He has had an enor-
mous impact on glass artists around the world 
and the development of modern glass art.
The exhibition, curated with Tobias Møhl, fo-
cuses on the Master’s unique works in glass 
and the Venetian tradition of combining beau-
tiful blown forms with intricate patterns and 
dazzling colours and imagination. The mu-
seum is planning a programme of activities to 
give guests an insight into Venetian and Italian 
traditions. Details at www.glasmuseet.dk

Page 6 Lisbeth Lund’s glass
Lisbeth Lund’s interest in glass goes back a long 
way: she joined the Friends of the Glasmuseum 
in the 1990s and has served on the Committee 
since 2013. She describes two items from her 
glass collection, both a deep red colour that 
she loves, and bought on glass journeys. One 
is a bowl blown by Anders Raad at a demon-
stration at his workshop north of Copenhagen. 
It is unusual to see the fi nal results of demon-
strations, but Lisbeth had the bowl sent to her 
home, where she uses it for salads and when-
ever she needs a fi ne glass bowl.
The dish was made by the Italian glass artist, 
Massimo Micheluzzi, who interprets traditional 
techniques from Murano in his own way. The 
dish is made from murrine and ground to give 

Text by Christine Andersen 
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

25/5 – 17/6 KL. 10-12
Seniorakademi: VENEDIG
Fem forelæsninger om Venedigs 
historie, kunst og kultur.
Ved Syddjurs Folkeuniversitet.
Program, tilmelding og yderligere info: 
www.syddjurs-folkeuniversitet.dk

LØRDAG 21. AUGUST KL. 13
Glasmuseets Venner afholder 
generalforsamling kl. 13 i Sognegården 
i Ebeltoft. Se mere side 6.

I sommerferien (28/6 – 15/8) er der 
fusing, støbning og sandblæsning for 
publikum. Se hele programmet på 
www.glasmuseet.dk

Der tages forbehold for ændringer i 
programmet.

AKTIVITETER

MARGUERITRUTEN
- ET ÆGTE MENNESKE HAR FLERE RUM
Studyudstilling med Marie Retpen 
og Begitte Lynge Andersen.
30. april 2021 - 12. september 2021

MAESTRO – LINO TAGLIAPIETRA, 
VERDENS BEDSTE GLASBLÆSER
12. juni 2021- 24. april 2022
Soloudstilling med værker af 
Lino Tagliapietra.

SOFT MACHINE
Studyudstilling med værker af Carissa 
Baktay.
12. juni 2021 - 14. november 2021

UDSTILLINGER
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MUSEETS ÅBNINGSTIDER

GLASCAFÉEN

02.01-26.03: 10-16 ONS-SØN* 
27.03-25.06: 10-16 ALLE DAGE 
26.06-29.08: 10-17 ALLE DAGE 
30.08-31.10:  10-16 ALLE DAGE 
01.11 -30.12: 10-16 ONS-SØN*

* Åben alle dage i vinterferien (uge 7) 
og påskeugen. Lukket 24., 25., 26. og 
31. dec. samt 1. jan. 

Se aktuelle åbningstider på www.glasmuseet.
dk. Yderligere information på tlf. 2890 1650. 


