
NR. 2 ˙ MARTS 2019

GLASP STEN



Kom og få en lille fjer på! Kom og få 
en særlig oplevelse af lys, hvor der 
intet lys er!

Sådan kan man fristes til at sige og 
skrive her i foråret, når man tænker 
på Glasmuseet i Ebeltoft, der i januar 
åbnede nye udstillinger, der giver 
den besøgende specielle oplevelser.

Når du kommer til at læse dette num-
mer af Glasposten, så er det måske 
ved at være for sent, for Study udstil-
lingen, der handler om lys i fravæ-
ret af lys, stopper med udgangen af 
marts. NYCTOPHILIA-LIGHT IN THE 
ABSCENCE OF IT med Rui Sasaki 
fra Japan og Nina Westman fra Sve-
rige giver en helt speciel oplevelse. 
Synd for dem, der ikke når den, men 
en stor oplevelse for dem, der nåede 
det. Desværre stopper udstillingen 
MURMUR med en række af Philippa 
Beveridges fjerinspirede genstande 
ligeledes med udgangen af marts. 
Så hvad vil jeg med at nævne disse 
to udstillinger? Jo, jeg vil endnu en 
gang minde medlemmerne af Venne-
foreningen og andre læsere af Glas-
posten om, at der fl ere gange årligt 
skiftes udstillinger; og hver gang man 
kommer ”for sent”, går man glip af en 
oplevelse.

Budskabet i denne leder er: Der er 
meget forskelligt, mange former for 
moderne glas, og der er meget andet 
at opleve end glas på Glasmuseet i 
Ebeltoft.

John Moran. New Times Roman. 2013. 
Foto: Alicja Kielan.
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Museet tilbyder oplevelse for store og 
små, for børn og for voksne. Mange 
børn får en uforglemmelig oplevelse 
af at besøge museet, og eventuelt kan 
de være så heldige, at de også kan få 
lov til selv at arbejde med glas. Ikke 
bare giver sådanne besøg glade un-
ger, men det giver for de fl este et godt 
forhold til det at gå på museum, hvil-
ket er væsentligt, da mange uden så-
danne oplevelser når at blive voksne 
og måske endda gamle, uden at få et 
positivt forhold til det at få oplevelser 
ved at gå museum. Det synes jeg er 
synd for den enkelte, og det er også 
synd for museet, ja for museer i det 
hele taget. Men det er ikke for sent. 
Kom og se! Kom og vær med som fri-
villig til at sætte udstillinger op.

Da jeg for 25 år siden fl yttede til Ebel-
toft, var det en oplagt ”pligt”, men 
også en oplagt chance at melde sig 
til Glasmuseets Venner - vi skulle da 
som nye Ebeltoftborgere støtte byens 
kulturelle fl agskib. I dag foregår der 
rigtig meget i Ebeltoft, som man gerne 
vil støtte, men Glasmuseet har stadig 
behov for støtte, både fra lokale og 
fra mennesker ude i verden, da Glas-

museet i Ebeltoft 
er et internationalt 
fyrskib! Derfor er 
slutbemærkningen 
fra mig: Kom og 
kom igen, igen!

Karen Siune 
Formand: 2013-2019
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GLASP STENKom og kom igen, igen!



Værk af Lise Eggers · Foto: Jørn Bech 
Ulla Retlev, Birkerød
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Tekst: Jørn Bech · Foto: Hans Ringmacher

Vindere af Glaslotteriet 2018

Værk af Kari Mølstad  
Birgit Nørgaard og O. Ø. Madsen, Højbjerg

Værk af Salvadore   
Helle og Egon Degn, Grenå

Værk af Maria Koshenkova  
Ann Rosendahl, Anla Glas, Silkeborg

Værk af Susan Vivi Sørensen 
Carsten Willadsen, Enslev, Grenå

Værk af Leif Vange  
Birger Dommerby Christensen, Hellerup

Værk af Tchai Munch
Kirsten Højgaard, 

England
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Tekst: Dan Mølgaard · Foto: Alicja Kielan

John Moran
On Solid Water

Henover sommeren 2019 
præsenterer Glasmuseet Ebeltoft 

en udstilling med den amerikanske 
kunstner John Moran. Med udstil-
lingen præsenteres kunstneren for 
første gang for et dansk publikum.

Moran er en unik figur på den 
internationale glaskunstscene. Dels 
fordi han som en af de få arbejder 
med skulpturelt glas i stort format, 
og dels fordi hans arbejde afspejler 
hans interesse for spørgsmål af poli-
tisk, filosofisk og religiøs karakter 
blandet godt op med almindelig 
undren over verdens gang og til-
stand. Glaskunst, der derfor ligger 
milevidt fra den gængse forestilling 
om, hvad glas kan og skal.

Udstillingen består af en række figu-
rer og karakterer præsenteret side 
om side. En modificeret Mickey 
Mouse hér, en Ronald MacDonald-
inspireret Pièta dér i selskab med 
et offer for krigen i Syrien eller et 
offer for politivold i USA. Personer 
fra den virkelige verden præsenteret 
sammen med opdigtede figurer fra 
reklamens og tegneseriens verden, 
hulter til bulter og tilsyneladende 
uden nogen logik og sammenhæng. 
Baggrundstæppet for Morans kunst 
er de evigt kværnende nyheder og 
informationer, der kommer til os på 
alverdens massemedier løsrevet fra 
al kontekst og praktisk talt umulig 
at finde hoved og hale i. Som en 
virkelighed, vi præsenteres for, men 

John Moran. Bring the Magic to You. 2017.
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Sale of the Deathman (2013). New Times Roman (2013).

har svært ved at forholde os til og 
agere i og derfor blot konstaterer. 
Men Moran accepterer ikke denne 
tingenes tilstand og søger gennem 
sin kunst at vække beskueren fra 
passiviteten og sløvheden. Ved ret 
beset at møge tingene sammen i et 
stort, og med hans egne ord, ”let-
tere aggressivt” ælte, søger han at 
vække os fra apatien og tvinge os 
til at se på ny. John Morans kunst er 
på mange måder kritiserende, men 
hans ærinde er ikke at beskylde. 

Og selv om værkerne samlet set 
stiller spørgsmål af etisk karakter, 
foregøgler han ikke at have svarene. 
Snarere er han optaget af de kollek-
tive processer, der fører til, at vi alle 
fornægter virkeligheden og accepte-
rer tingenes tilstand.
Udstillingen kredser om de store 
spørgsmål uden at komme med 
svarene. Dem skal du selv tage stil-
ling til! Du kan gøre det i perioden 
13.04-29.09.2019, hvor udstillingen 
vises i museets nye fløj.

 Der afholdes fernisering på to udstillinger:

John Moran – On solid water

og

No Strings – perler som aldrig før

Fredag den 12. april kl. 17.00. Alle er velkomne! 

Endless Night (2016).

Earth to Earth (2018).
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Tekst: Pavla Rossini · Foto: Jana Hojstričová

Glasbilleder: nutidig glaskunst 
fra Slovakiet

Hempel Glasmuseum på Anneberg 
rummer ikke kun J.C. Hempels egen 
samling af europæisk historisk glas. 
Siden 1988, hvor Hempels Glaspris 
blev stiftet, uddeles den årligt til en 
eksperimenterende dansk glaskunst-
ner. Der har været mindre årlige 
udstillinger af det pågældende års 
glasprismodtager. Udover det har 
man de sidste ti år arbejdet mere 
konsekvent på at vise nutidig glas-
kunst, dansk såvel som international, 
i form af særlige gruppeudstillinger i 
museets centrale udstillingssal. 

I år er det en gruppe slovakiske 
kunstnere, der har fået en enestå-

ende chance til at præsentere deres 
værker for et dansk publikum på 
Hempel Glasmuseum. Nogle af 
kunstnerne er nyuddannede, og 
en enkelt er stadig under uddan-
nelse. Deres fælles interesse er at 
anvende forskellige male-, tegne- og 
fototeknikker på glas. De har lært 
om mulighederne under vejledning 
af docent Palo Macho på Kunst- 
og Design Akademiet i Bratislava. 
Macho er kendt og anerkendt inter-
nationalt, også i Danmark, hvor han 
har udstillet i de senere år, f.eks. på 
Glasmuseet Ebeltoft, hvor han deltog 
i Body Talk og Ocean udstillingerne, 
var med på Bornholm i European 
Glass Context og Cisternerne, som 
har arrangeret hans solo udstilling 
Crossing Points i 2013.

Takket være Hempel Glasmuseums 
generøsitet kunne Palo Macho sam-
men med fotografen Jana Hojstričová, 
fremstille en flerdelt multimedia-
installation, skabt specielt til museets
centrale udstillingssal, hvor der er
næsten femten meter til loftet.
Kunstnernes fælles værk består af 
malede, slumpede og fusede ele-
menter med water-jet udskæringer 
og overførte fotobilleder af skygger 

i metalkonstruktion, som antyder et 
miljø, hvori tilskueren svinger mel-
lem et fiktivt rum og et virkeligt. 

Udstillingssalen er præget af store 
vinduespartier og et markant rosette-
vindue i farvet glas på den modsatte 
side. Det blev en udfordring ikke 
kun for den erfarne duo Hojstričová 
- Macho, men specielt for de unge 
kunstnere. I Ján Mýtnys konceptuelle 
værk, der dokumenterer hans rejse 

Palo Macho, Ex Tabula rasa, 2019, painting 
and photography on thermoformed glass, 
polished glass block, metal, 165 x 90 x 80 cm. 

Palo Macho, Blue Shirt, 2013, painting and 
photography on thermoformed glass, 95 cm. 

Paula Chrenková, From the cycle: Fluid Happi-
ness. 2019, painting on thermoformed glass by 
enamels, listres, platinum, each piece 50 x 40 cm.
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rundt om et bjerg, er fotografi inkor-
poreret i en glasplade som et vigtigt 
element i at bygge et rum ”opfundet 
i glas”. Dávid Kurinec opfordrer til 
at udforske forholdet mellem udstil-
lingssalens virkelige- og virtuelle 
rum ved at udstyre tilskuerne med 
en VR-maske. Interaktive elementer 
bruger han også i sit projekt, hvor 
han maler på LCD-skærme, med 
referencer til traditionelt, folkeligt 
glasmaleri. 

Žofia Dubová og Patricia Šichma-
nová stræber efter at gengive den 
metafysiske oplevelse af landska-
ber og flygtige fænomener. Mens 
Dubová fastholder sine indtryk med 
sarte, transparente farver, skaber 
Šichmanová sine skulpturelle vær-
ker i pâte de verre teknikken for at 
udtrykke sin fascination af vand som 
naturelement. Paulina Chrenkovás 
malerier, både på lærred og glas, 
skiller sig ud på grund af hendes 
unikke, kunstneriske håndskrift. De 
er mere end bare komiske eller naive 
illustrationer af folkelige ordsprog og 
mundheld; de er metaforiske skil-
dringer, hvori fugle spiller en central 
rolle. 

Udstillingen på Hempel Glasmu-
seum vidner ikke kun om, at Palo 
Macho suverænt behersker de 
forskellige glasmaleri-, tegne- og 
fotografiteknikker, som han har til-
egnet sig både gennem studier i 
Nordbøhmen i det daværende Tjek-
koslovakiet og videreudviklet gen-
nem sine mangeårige eksperimenter 
med materialet, men også om at han 

Paula Chrenková, From the cycle: Fluid 
Happiness. 2019, Painting on thermofor-
med glass by enamels, listres, platinum, 
each piece 50 x 40 cm. 

Žofi a Dubová, From the cycle: Drawings, 
2014, Pencil drawing on mat glass, trans-
parent enamels, 145 x 90 cm.

Patrícia Šichmanová, From the cycle: 
Waves. 2018, Pâte de verre, glass enamels, 
50 x 50 x 20 cm. 

Palo Macho, Great Vessels, 2011-2018, painting by listres 
and platinum on thermoformed glass, 240 x 350 cm. 

Dávid Kurinec, Self portrait, 2019.

er god til at lære fra sig. Udstillingen 
Glasbilleder giver således mulighed 
for at stifte bekendtskab både med 
en af de vigtigste nulevende slo-
vakiske glaskunstnere og med den 
yngste generation af glasfolkene. 

Hempel Glasmuseum byder velkom-
men til reception lørdag den 27. april 
kl. 15.00. Udstillingen kan besø-
ges indtil den 20. oktober 2019 i 
museets åbningstider, tirsdag-søndag 
kl. 10.00 - 17.00, i Pinsen samt uge 
42 har museet også åben mandag. 
www.hempelglasmuseum.dk 



Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

No Strings 
- Perler som aldrig før
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Fra 13. april præsenterer Glasmuseet 
Ebeltoft gruppeudstillingen No 
Strings – Perler som aldrig før med 
værker af Shige Fujishiro (Japan), 
David Chatt (USA) og Faranak Sohi 
(Danmark/Iran) samt et udvalg af 
emner fra svenske Georg Ragnar 
Levis samling. Værkerne, der vises 
i udstillingen, er alle fremstillet af 
bittesmå perler af glas. En tradition, 
der historisk set har været knyttet 
til det dekorative – broderi, smyk-
ker, kunstfærdigt udførte pyntegen-
stande, blomsteropsatser og min-
dekranse med mere – snarere end 
til kunstverdenen. Med udstillingen 
No Strings – Perler som aldrig før 

ønsker museet imidlertid at præsen-
tere et nyt og overraskende blik på 
en ældgammel tradition og indsætte 
glasperlerne i en moderne kontekst.
 
At arbejde med bittesmå perler er 
ekstremt tidskrævende. Det tager 
uendeligt mange timer bøjet over 
arbejdet at trække perlerne på tråd, 
sy dem sammen, forme og sam-
mensætte de enkelte dele til en 
større helhed. Ikke desto mindre 
er netop arbejdsprocessen noget af 
det, samtlige deltagere i udstillingen 
fremhæver som ét af de aspekter, 
der fascinerer dem ved at arbejde 
med perler. Dét og så ønsket om 
at vise, at de undselige perler kan 
anvendes til at skabe overraskende 
værker af høj kunstnerisk kvalitet.

Med sine ensfarvede perlebetrukne 
værker fortæller amerikanske David 
Chatt små personlige historier om 
sin mor, forholdet til faderen og ung-
dommen i 1980’erne. Chatt arbejder 
med perler som sit foretrukne mate-
riale på trods af, at han blev rådet 
til at holde sig fra at bruge perler 
som materiale i sin kunst, fordi 
perler ansås som noget, der angik 
husmoderlige sysler, som broderi 

ved køkkenbordet, og ikke var et 
passende materiale for en seriøs 
kunstner. Men for Chatt indeholder 
håndværket og selve processen; dét 
at sy koncentreret over tid, netop en 
værdi i sig selv. Den langsommelige 
proces kan helt konkret aflæses i 
værkerne og tilfører dem en tidslig-
hed og en ophøjethed, som transfor-
merer genstanden og får beskueren 
til at undre sig og dvæle ved værket.

Shige Fujishiro, som er født i Japan 
og bor og arbejder i Tyskland, holder 
ligeledes af selve det langsommelige 
arbejde med at fremstille værker af 
bittesmå perler. Han trækker perler-

Faranak Sohi. Dejmaskine. 2018.

David Chatt. 1982. 2015.

Lilje af Lynda Frederick fra 
Georg Ragnar Levis samling. 
Foto: Edvard Koinberg.
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12. april kl. 17
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ne på sikkerhedsnåle, som han sætter 
sammen til større emner; blomster, 
kjoler, ketsjere, kæder, bæreposer og 
elementer, der indgår i større kon-
ceptuelle installationer. Han blan-
der traditionelle japanske motiver 
som japanske kirsebærblomster med 
vestlig popkultur og udfordrer vores 
opfattelse af omverdenen som det 
for eksempel et tilfælde i ’bærepo-
seprojektet’ påbegyndt i 2009, hvor 
han fremstiller bæreposer af perler 
og sikkerhedsnåle med genkendelige 
logoer fra H&M, McDonalds og en 
række supermarkedskæder. 

Også iranskfødte Faranak Sohi, som 
har boet i Danmark siden 1984, 
kobler perlearbejdet med motiver 

fra vestlig populærkultur og forbru-
gersamfundet. Med henvisning til 
traditionel mellemøstlig perlebroderi 
syer hun dagligdags motiver – et 
vækkeur, en føntørrer, en motorsav, 
en Kählervase – på karton og supple-
rer med tredimensionelle perlebesat-
te sodavandsdåser og pizzabakker. 
Hendes værker er humoristiske og 
overraskende fremstillinger af almin-
delige ting, vi omgiver os med, men 
som sættes ind i en overraskende 
sammenhæng.

Svenske Georg Ragnar Levi har gen-
nem 30 år samlet på italienske og 
franske perleblomster og mindekran-
se af små glasperler - såkaldte immor-
telles. Hans samling, som består af 
flere end 1000 blomster skabt af 
kunsthåndværkere og anonyme per-
lemagere, er enestående i verden. 
Levis passion for glasperler bunder 
både i en fascination af perlernes 
æstetiske kvaliteter – deres skøn-
hed, uendelige variationer i farver, 
brillans og udformning - og er sam-
tidig knyttet til glasperlernes histori-
ske baggrund og håndværksmæssige 
tradition, som Levi har opnået et 

grundigt kendskab til over årene. På 
Glasmuseet flyder dette sammen til 
en sanselig helhedsoplevelse i Levis 
installation Sow Flowers on Your 
Path, som består af perleblomster fra 
hans enestående samling tilsat lyd 
og poesi.

I tilknytning til udstillingen udvik-
les et program med arrangementer 
og aktiviteter med fokus på perler. 
Programmet offentliggøres på muse-
ets hjemmeside.

Udstillingen kan ses i perioden 
fra 13. april til og med 29. 
september 2019.

Faranak Sohi. 
Piskeris. 2018.

David Chatt. If She Knew You Were Coming... 2015. Shige Fujishiro. IKEA. 2013.

Lilje af venetiansk opalglas skabt 
af Natalia Wiedenbeck. Fra Georg 
Ragnar Levis samling. Foto: Edvard 
Koinberg.
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Tekst: Karen Siune

Årets studioglas 2019: ERUPTION

Studioglasset, som i 2019 tilbydes alle 
medlemmer af Glasmuseets Venner, 
vil blive lavet af Jean Thebault.

Jean Thebault er fransk, uddannet 
både i Frankrig og i Danmark. Jean 
startede sin uddannelse i Frankrig 
med at arbejde på fabrikken Bac-
carat efterfulgt af uddannelse på 
CERFAV-Vannes le Chatel. Efter den 
franske uddannelse fulgte uddan-
nelse i Danmark, på KDAK skolen 
på Bornholm.
Jean har efterhånden arbejdet en 
del år i Ebeltoft, han var i 2018 
ansvarlig for Glashytten ved museet, 
ligesom han også i 2019 har ansvaret 
for arbejdet med forskellige former 
for glas i Glashytten på museet i 
Ebeltoft.
Jean tager i sit arbejde med glasset 
udgangspunkt i sin store interesse 
for glasset som det rå materiale, dets 
historie, processerne i glasset og er 
optaget af, hvordan mennesker har 
påvirket glas. 

I sit arbejde med glas er Jean således 
påvirket af inspiration fra forskel-
lige geologiske fænomener, og han 
ser glas som et resultat af uendelig 
mange års, han siger selv “billions 
of years”, geologiske fænomener. 
Således er værket “Eruption”, der 
nu tilbydes medlemmerne som årets 
studioglas, et resultat af hans studier 
af glassets tilblivelse.
“Eruption” er dybt inspireret af hans 
observationer af naturen, hans opfat-
telse af landskaber og af hans opta-
gethed af geologiske kræfter som 
vulkanaktiviteter, erodering, aflejrin-
ger og bevægelser i jordskorpen.
Værket fremstiller Jean i forskellige 
størrelser og i flere farver som vist på 
billederne. De forskellige udgaver er 
udstillet i Glashytten og på museet.
Den udgave af “Eruption”, der til-
bydes medlemmerne som årets stu-
dioglas, er den store version med en 
højde på 25 cm. Der er tale om uni-
ka, og vi skal derfor gøre opmærk-
som på at højden, der tilstræbes, er 

25 cm, men de forskellige eksempla-
rer af “Eruption” kan variere. 
På billederne er ”Eruption” vist i flere 
forskellige farver, og ved bestilling af 
værket kan farven aftales med Jean. 
Prisen for et ca. 25 cm højt eksem-
plar af “Eruption” vil være 2.000,-. 
Eksemplarer til foreningens medlem-
mer vil være begrænsede i antal, men 
alle nummererede og signerede.
Bestilling af årets studioglas kan fore-
gå ved henvendelse til Jean Thebault, 
evt. på mail jthebault@rocket.mail.
com eller ved henvendelse til for-
eningens nye formand Birgit Engsig 
på hendes mail. 

Jean Thebault



Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Kreativ påskeferie med glas

Jean Thebault og Lou Alexandrine 
Le Jolivet er klar til at tage imod små 
og store i Glasmuseets værksted i 
påskeferien, som byder på en række 
forskellige muligheder for at være 
kreativ med glas.
I løbet af påskeugen kan man såle-
des prøve kræfter med glasblæsning, 
fusing, støbning og sandblæsning. 
Interessen for at prøve at blæse glas 
er stor blandt museets gæster, og 
derfor vil man hele tre dage i påsken 
kunne prøve kræfter med det kræ-
vende håndværk. Godt hjulpet af 
Jean og Lou – museets glaspustere – 
kan besøgende helt ned til 6 år blæ-

se deres egen glaskugle. Det tager 
15 minutter at lave en kugle, og det 
er nødvendigt at tilmelde sig på for-
hånd, da der er begrænsede pladser. 
Der er glasblæsning i dagene 17.-19. 
april. Kuglen kan hentes næste dag 
efter kl. 13, når den er helt afkølet.

Den 14., 21. og 22. april er der 
sandblæsning. Her kan selv de yng-
ste være med. I receptionen vælger 
man glas og klistermærker og så er 
det ellers bare om at dekorere sit 
glas. Herefter sandblæses glasset i 
værkstedet, klistermærkerne fjernes 
og vupti – så har man sit eget deko-
rerede glas lige til at tage med hjem. 

Mandag 15. april er der støbning i 
værkstedet. Her laver man et aftryk i 
vådt sand af sin hånd eller en valgfri 
figur, hvorefter der fyldes flydende, 
varmt glas i formen. Næste dag over 
middag kan den færdige figur afhen-

tes og tages med hjem til minde om 
besøget i glasbyen Ebeltoft. Tirsdag 
16. april er der fusing. Hyg jer med 
at lave hvert jeres lille motiv af 
farvede glasstykker, som lægges op 
på en klar glasplade og herefter 
smeltes fast på pladen. Efter to dages 
opvarmning og afkøling kan det fær-
dige glasbillede afhentes og tages 
med hjem.

Lørdag 20. april kan hele familien 
opleve de nye udstillinger sammen 
med børneguide Hanne Thorgaard. 
Fra kl. 11 inviterer hun børn og deres 
voksne med på en hyggelig rund-
visning med tid til at fortælle gode 
historier om værkerne undervejs. 
Alle er velkomne, og det er ikke nød-
vendigt at tilmelde sig på forhånd.

Få overblik over aktiviteterne på 
www.glasmuseet.dk eller følg med 
på Facebook. 

11
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Tekst: Jan Kock & Jørn Bech

Meget glas, gourmet og natur

Nordjylland rummer mange herlig-
heder inden for de tre emner, og 
alle vil blive tilgodeset undervejs. 
Programmet for turen ligger fast, 
men der vil være plads til overra-
skelser. Programmet for turen kom-
mer til at se således ud:

Lørdag den 14. september
Kl. 8.00 Afgang fra parkeringsplad-
sen for busser ved Valdemarsgade 
(Musikhuset).
Kl. 9.00 Afgang fra Glasmuseet i 
Ebeltoft.
Ad smukke veje gennem Rold Skov 
kommer vi frem til Støvring.
Kl. 10.30 Besøg hjemme hos kunst-
parret Britta Madsen og Søren 
Gøttrup, som bor i Støvring. Søren 
og Britta har altid meget nyt på tape-
tet og har deres helt egen stil.

Tur til Vendsyssel 14. -15. september

Kl. 12.30 Frokost på Mosskov 
Pavillonen ved Store Okssø. En dej-
lig plet i Rold Skov. Der er bestilt 
en platte. Drikkevarer er på egen 
regning.

Kl. 14.00 Skørping Nykirke, hvor 
den store færøske kunstner Tróndur 
Paturssons glasmosaik ”Livets 
Landskab” blev installeret i 2015 
i kirkens østvæg. Det måler hele 
5,5 m i bredde og 4,8 m i højden. 
Motivet er korsfæstelsen på Golgata 
med mennesker i forgrunden og 
svævende fugle på ultramarinblå 
himmel, der repræsenterer opstan-
delsen og det åndeligt himmelske.
Efter besøget køres over Vildmosen 
til Lønstrup, hvor vi indkvarteres 
på Hotel Marinella, der ligger midt 
i byen. Byen har to glasværksteder 
nemlig Rikke Precht og Glashuset 
med Leif Vange. Desuden har byen 

en del andre kunsthåndværkere og 
et par gallerier, som er værd at 
besøge.
Kl. 17.00 Vi skal opleve et glasshow 
hos Leif Vange.
Kl. 19.00 Tre retters gourmetmid-
dag inklusive alle drikkevarer samt 
kaffe på restaurant Glashuset, som 
er kendt for sit høje gastronomiske 
niveau.

Tilmelding 
senest den

1. maj

Søndag den 15. september
Efter morgenmad tur langs stranden 
alt efter temperament.
Kl. 10.00 Afgang mod Hirtshals.
Kl. 10.30 Besøg hos Glaskunstneren 
Susan Vivi Sørensen, der netop er 
flyttet fra Lønstrup til centrum af 
Hirtshals og åbnet Galleri Vetro.
Hendes nabo pottemageren Joan 
Grønfeldt holder også åbent for os.
Det sidste besøg i byen gælder 
Hirtshals Museum, som har en spe-

Søren Gøttrup og Britta Madsen: Tide hvidvask.

Tróndur Patursson „Livets Landskab“ fra 
2015 i Skørping Kirke.

Der arbejdes intenst med et stort emne i 
Glashusets værksted. 

Glashuset i Lønstrup, som også rummer et 
spisested. 
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Tilmelding sker ved inden d. 1. maj at indsende denne kupon 
(eller kopi heraf) enten som brev til Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 
8400 Ebeltoft eller som mail til: jbech@privat.dk og ved 
samtidig at indbetale 500 kr. pr. person til Glasmuseets Ven-
ners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 
3085606904. 

HUSK at anføre navn/navne. 

Tilmelding senest den 1. maj og er først gældende, når betaling 
er sket. Først til mølle princippet er gældende.

Navn 1

Navn 2 

Adresse

Postnr. By

E-mail-adresse

Mobilnr.

GMV-tur til Vendsyssel 
14. og 15. september 2019

OVERNATNING: (sæt kryds)
 Ønsker enkeltværelse (mod tillæg på kr. 200,-)
 Ønsker delt dobbeltværelse, evt. sammen med:

ØNSKER AT STIGE PÅ I: (sæt kryds)
 Aarhus kl. 8.00
 Ebeltoft kl. 9.00 

 T I L M E L D I N G S K U P O N

Tilmelding senest 1. maj 2019

13

Værker af Susan Vivi Sørensen: Kvinden i vinden, skulptur / Havæg, halssmykke / Skål. 

cialitet Bjesken, som vil skal høre en 
del om og måske smage.
Kl. 13.00 Frokost efter eget valg i 
Hirtshals og på egen regning.
Kl. 14.00 Hjemturen starter. Der 
køres over Børglum Kloster.
Kl. ca. 18.00 Ankomst Ebeltoft.
Kl. ca. 19.30 Ankomst Aarhus.

Tilmelding og betaling
Pris inkl. frokost og middag lørdag 
er 1.815,- kr. pr. person. Tillæg for 
enkeltværelse 200 kr.
Da der er et begrænset antal pladser 
i bussen, sker tilmeldingen efter først 
til mølle princippet. Turen gennem-
føres ved min. 25 deltagere.

Tilmelding sker ved at indsende 
kupon enten som brev eller pr. mail 
til Jørn Bech jbech@privat.dk og 

ved samtidig at indbetale et 
depositum 500 kr. pr. per-
son til Glasmuseets Venners 
konto i Sparekassen Kron-
jylland reg. nr. 9360 konto 
nr. 3085606904. Husk at 
anføre navn/navne.
Tilmelding er først gælden-
de, når betaling er sket.

Når din tilmelding og beta-
ling er registreret, vil du få 
tilsendt en kvittering, samt 
detaljer omkring betaling 
af restbeløb. Slutbetaling: 
Senest 1. august 2019.

Er der spørgsmål til turen, 
kan man kontakte Jan Kock 
på telefon 2093 0468.

Med venlig hilsen
Jørn Bech og 

Jan Kock

Søren Gøttrup 
og Britta Madsen: 

Safety Match.



In parallel with the exhibition, there will be a 
programme of activities related to beads: fi nd 
details on the museum website.

Page 10 Studio Glass 2019: ERUPTION
This year’s studio glass is made by Jean The-
bault, who has trained at CERFAV-Vannes le 
Chatel in France and at KDAK on Bornholm, in 
Denmark, before coming to work in the Glas-
museum workshop. He draws inspiration from 
geology, and sees glass as the result of billions 
of years of geological phenomena. Eruption, in-
spired by volcanic activity, erosion and move-
ments of the earth’s crust, is on sale to friends 
of the Glasmuseum, and is available in differ-
ent colours, as shown in the pictures. Eruption 
is also on show at the museum. Each piece is 
unique, and the size, about 25 cm, may vary. 
Colours can be agreed upon with the artist, and 
Studio Glass 2019 can be ordered by e-mail, ei-
ther to Jean Thebault or to the new Chairman of 
the Friends of the Glasmuseum, Birgit Engsig.

Page 11 Creative activities at Easter
See activities at www.glasmuseet.dk or on Fa-
cebook. Jean Thebault and Lou Alexandrine Le 
Jolivet will welcome visitors to the workshop 
and help them make their own glass objects. 
15 April: sand casting – make a glass impression 
of a hand, foot or other object.
16 April: Fusing with coloured glass.
17-19 April: blowing glass balls, to take home 
the next day. Advance booking is necessary.
14, 21 & 22 April: sandblasting.
20 April: see the new exhibitions with chil-
dren’s guide Hanne Thorgaard.

Page 12 Glass, good food and glorious coun-
try - Tour to Vendsyssel, 14-15 September
The group will go by bus through Rold Forest 
to Skørping, and see Tróndur Patursson’s Land-
scape of Life in the church. After lunch, the 
group will visit Britta Madsen and Søren Gøt-
trup, and then drive to Lønstrup, where Rikke 
Precht and Leif Vange have glass workshops. 
Leif Vange will give a demonstration, which 
will be followed by a gourmet dinner, and the 
group will stay the night at Hotel Marinella. 
After breakfast on Sunday the group will visit 
Susan Vivi Sørensen at Galleri Vetro, her neigh-
bour Joan Grønfeldt, the potter, and fi nally 
Hirtshals Museum, which specialises in bjesk, 
a type of schnapps. After lunch in Hirtshals, the 
group will visit the Børglum Abbey museum on 
the way home. Please book before 1 May.

Page 2 Karen Siune, the Chairman, writes: 
Visit, come again and again! By the time Glas-
posten appears, it may be too late to see the ex-
hibitions Nyctophilia and Murmur. She reminds 
Friends of the Glasmuseum that there are sev-
eral different exhibitions each year, which it is 
a pity to miss. There is more than glass at the 
museum, also for children, who may be able to 
work with glass themselves. When Karen Siune 
came to Ebeltoft 25 years ago, it was a duty to 
support the Glasmuseum, but also a great op-
portunity. The museum still needs support, 
but there is a lot going on, so come, and come 
again!

Page 4 John Moran – On Solid Water
Over the summer of 2019, Glasmuseet Ebeltoft 
will be introducing the American artist John 
Moran for the fi rst time in Denmark. His large-
format sculptures challenge conventional views 
of glass, and his work comments on political, 
philosophical and religious themes. John Mo-
ran mixes historical fi gures with cartoons and 
advertising, victims of war or police violence. 
It refl ects the constant stream of random news 
and information from mass media which, with-
out context, is impossible to understand and re-
act to. We become apathetic, and John Moran 
seeks to shake us out of this apathy. He asks 
questions, but it is up to the viewer to fi nd the 
answer.

Page 6 Contemporary glass from Slovakia
Besides J.C. Hempel’s own collection, the 
Hempel Museum shows a smaller exhibition 
each year of work by the winner of the Hempel 
Glass Prize, and group exhibitions by artists 
from Denmark and abroad. This year, in Painted 
on Glass, a group of Slovakian artists are show-
ing their work in Denmark. They are interested 
in using painting, drawing and photographic 
techniques on glass, and have studied with 
Palo Macho at the Academy of Fine Arts and 
Design, Bratislava. Palo Macho has exhibited in 
Denmark at the Glasmuseum in Ebeltoft, at the 
European Glass Context, and the Cisterns mu-
seum. Palo Macho and Jana Hojstricová have 
created a multi-media installation specially for 
the Hempel museum’s 15-metre high central 
hall, in which the viewer alternates between 

fi ctive and real space. The exhibition hall, with 
its large windows, was a challenge for the art-
ists. Ján Mýtny incorporates photography in 
glass, documenting a journey round a moun-
tain. Dávid Kurinec explores reality and virtual 
space, offering viewers a VR mask, and includ-
ing interactive elements with LCD screens and 
references to traditional painting on glass. Žofi a 
Dubová uses delicate, transparent colours, and 
Patricia Šichmanová works in pâte de verre 
to explore water as a natural element. Both 
seek to catch the metaphysical experience of 
landscapes and transient phenomena. Paulina 
Chrenková’s paintings on canvas and glass 
are not simply comical or naïve illustrations of 
proverbs and sayings, but metaphoric portrayals 
in which birds play a central role. Painted on 
Glass shows not only how Palo Macho himself 
masters the different techniques as one of Sloca-
kia’s most important living artists; the exhibition 
also shows that he can teach, as we meet the 
latest generation of glassworkers.

Page 8 No strings - Beads in a modern context
From April to September the Glasmuseum will 
be showing a group exhibition of work with 
glass beads by Shige Fujishiro (Japan), David 
Chatt (USA) and Faranak Sohi (Denmark/Iran), 
and a selection from Georg Ragnar Levi’s col-
lection (Sweden). Traditionally, beads have 
been regarded as decorative rather than part 
of the art world. Working patiently with tiny 
beads takes time, but that is what attracts these 
three artists. David Chatt disregards the idea 
that beads are for housewives, not serious art-
ists, and his single-coloured fi gures tell personal 
stories about when he was young in the 1980s. 
Shige Fujishiro lives in Germany, and threads 
beads on safety pins, which he assembles to 
form fl owers, dresses, carrier bags, or ele-
ments for larger installations, mixing traditional 
Japanese motifs with western pop-culture, and 
challenging our view of the world around us. 
Faranak Sohi, originally from Iran, uses tradi-
tional techniques from Iranian bead embroidery 
to form pictures of everyday objects or three-
dimensional soft drink cans or cameras. 
For 30 years, Georg Ragnar Levi has collected 
Italian and French bead fl owers and wreaths, 
known as immortelles. He is fascinated by the 
endless diversity of colour, brilliance and form 
in fl ower arrangements made by anonymous 
craftsmen, and has put together an installation, 
Sow Flowers on Your Path, from antique and 
modern items from his collection.

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Annelise Krogh

 
Inger Ferbing
Annette Kusz



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

FREDAG 12. APRIL KL. 17
Fernisering af to udstillinger:
On Solid Water – John Moran.
No Strings – Perler som aldrig før.

LØRDAG 13. APRIL 
Kl. 11.00 Flower Forever - Foredrag 
 med Georg Ragnar Levi.
Kl. 13.00 Demo med John Moran i 
 værkstedet.

14. APRIL KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle. 

14., 21. & 22. APRIL KL. 11-13 & 14-16
Sandblæsning
Dekorér et glas med klistermærker efter eget 
valg. Glasset sandblæses og kan tages med 
hjem med det samme. 
Fra kr. 60 + entré.

15. APRIL KL. 10.30-13 & 14-16
Støbning
Lav et aftryk af din hånd eller en valgfri fi gur 
i vådt sand og se på, når der hældes varmt 
glas i. Figuren kan afhentes efter afkøling 
næste dag fra kl. 13. 
Kr. 80 + entré.

16. APRIL KL. 11-13 & 14-16
Fusing
Lav et billede af små farvede glasstykker, 
som smeltes fast på en gennemsigtig glas-
plade. Fusingen kan afhentes efter afkøling 
to dage senere fra kl. 13. 
Kr. 75 + entré.

AKTIVITETER 17., 18. & 19. APRIL KL. 11-13 & 14-16
Glasblæsning
Blæs din egen glaskugle på 15 minutter 
med hjælp fra vores dygtige glaspustere.
Den færdige kugle kan afhentes efter afkøling 
næste dag fra kl. 13. Børn fra 6 år.
Tilmelding nødvendig på tlf. 8634 1799.
Kr. 150 + entré.

20. APRIL KL. 11 - Glas i børnehøjde
Rundvisning for børn og deres voksne med 
Hanne Thorgaard. Gratis efter betalt entré.

5. MAJ KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle 
og fortælling ved Faranak Sohi i udstillingen 
No Strings - Perler som aldrig før. Alle er 
velkomne. Gratis efter betalt entré.

11. - 16. JULI
Glasmuseets Venner arrangerer tur til Wien, 
Bratislava og omegn.

14. - 15. SEPTEMBER
GMV arrangerer glastur til Vendsyssel.

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk.

Indtil 31. marts kan følgende udstillinger ses:

BLÅ
Ilja Bílek (CZ), Zora Palová (SK), Lars 
Widenfalk (S), Julius Weiland (DE) m.fl .

NYCTOPHILIA – LIGHT IN THE 
ABSENCE OF IT
Study-udstilling med Rui Sasaki (J) og Nina 
Westman (S).

MURMUR
Study-udstilling med Philippa Beveridge (GB)

Fra 13. april vises følgende udstillinger:

ON SOLID WATER
Soloudstilling med værker af John Moran (USA)
13. april 2019 - 29. september 2019

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

UDSTILLINGER

Glasmuseet Ebeltoft · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft · Telefon 8634 1799

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

April - oktober ................ alle dage kl. 10-17
Juli - august ..................... alle dage kl. 10-18
Nov - marts ............onsdag-søndag kl. 10-16

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

STOCKFLETH DELI

Stockfleth Deli er åben i museets åbningstid. 
For yderligere åbningstider, se www.glasmu-
seet.dk og følg Delien på Facebook.

Kontakt Delien på tlf. 8634 1818. Bestil bord 
på www.dinnerbooking.com


