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2017
GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
Lørdag 25. februar kl. 13.00
i Sognegården i Ebeltoft,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
Vedtægstbestemt indkaldelse til årets
generalforsamling og glaslotteri.
Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning for
det forløbne år
· Regnskab og budget
· Orientering vedr. Glasmuseet
· Fastsættelse af kontingent
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse og suppleanter
· Valg af to revisorer og 1 supplerant
· Eventuelt
Følgende best.medlemmer er på valg:
· Karen Siune (villig til genvalg)
· Lisbeth Lund (villig til genvalg)
· Ned Cantrell (villig til genvalg)
Følgende suppleanter er på valg:
· Preben Fisker (villig til genvalg)
· Hanne Werner (villig til genvalg)
Der vil være sandwich samt kaffe, te,
øl og vand inden vi fortsætter.
Foredrag
Modtageren af Finn Lynggaards legat
for 2016 Aoife Soden fortæller om,
hvad hun brugte Finn Lynggaards
legat til.
Årets studioglas
Årets glaslotteri
Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet. Der er i alt 9
præmier i Glaslotteriet dette år til en
samlet værdi af kr. 37.000.
Vel mødt til generalforsamlingen.

2

Glasvisioner
Glasmuseet har i november-december
haft en udstilling SILICA VISIONS, hvor
de unge glaskunstnere, der i sommeren
2016 bestod deres afgangseksamen, udstillede deres visioner med hensyn til
glas. Udstillingen viste et fornemt billede af en række dedikerede glaskunstnere. Jeg skal ikke her nævne dem alle, navnene og billeder af deres værker kan
ses i publikationen SILICA VISIONS,
som afgangsholdet selv har produceret. Med henblik på at få unge kunstnere repræsenteret i Glaslotteriet har vi
i bestyrelsen indkøbt i alt fire værker fra
denne udstilling. Kun et af disse er lavet
af en dansk glaskunstner Karina Malling,
mens to er lavet af franskfødte Jean Thebault, som vi kender fra hans arbejde i
Ebeltoft, bl.a. i Glashytten samt Thibaut
Varrry. Uanset nationalitet så har de
dog alle, sammen med en række andre
nationaliteter, gået på Glas- og Keramik skolen, som har hjemme i Nexø på
Bornholm. Det fjerde indkøbte stykke
fra Silica Visions er lavet af amerikaneren Alex Krissberg. Andre spændende
stykker er danske samt et enkelt islandsk
og et enkelt fra UK.
Glasmuseets Venner kan altså, hvis de
udover deres medlemskab også har købt
et medlemskab af Glaslotteriet, glæde
sig over, at de måske vender hjem fra
generalforsamlingen med et stykke nyt
glaskunst lavet af helt unge glaskunstnere.
Vel mødt til generalforsamlingen, der
finder sted lørdag den 25. februar 2017
i Sognegården i Ebeltoft. Indkaldelsen til
generalforsamlingen
findes på hjemmesiden samt i dette nr.
af Glasposten.
Vi glæder os til at se
alle medlemmer.
Med venlig hilsen
Karen Siune
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Tekst: Dan Mølgaard

DE SYV DØDSSYNDER
I starten af 2017 kan du opleve vreden i Horsens, grådigheden i Holstebro,
frådseriet i Lemvig, misundelsen i Skive, hovmodet i Viborg, lysten i Randers og
dovenskaben i Ebeltoft, når kunstmuseerne i disse syv byer sammen, og alligevel
hver for sig, retter fokus på ”De syv Dødssynder”.

Sammen, i og med at man som gæst
kun kan komme omkring alle de syv
synder ved at besøge alle museerne.
Og hver for sig, i og med at hvert
museum præsenterer en udstilling
med særligt blik for en af synderne. I
Ebeltoft forholder de to mexicanske
brødre Einar og Jamex de la Torre
sig til ”Dovenskab”, hvilket har været
fyldigt omtalt i tidligere udgaver af
Glasposten.
Synderne
I dag er begrebet synd for de fleste
en lidt antikveret forestilling, der ikke
længere giver mening. Det teologiske verdensbillede, som arvesynden
er tæt forbundet med, har i vid udstrækning mistet sin betydning.

På trods af det er ”Den kristne kulturarv” netop blevet valgt som en af
de danske værdier repræsenteret i
kulturministeriets ”Danmarkskanon”,
og i denne kristne forestillingsverden
er begrebet synd et centralt begreb.
Synden har fulgt det kristne menneske fra altings begyndelse, da Adam
og Eva blev forledt til at spise af
den forbundne frugt i Edens Have. I
middelalderen bliver forestillingerne
meget konkrete og håndgribelige, da

Pave Gregor den Store i 500-tallet
beskriver de sjælelige tilbøjeligheder, der gør det sandsynligt, at man
vil handle ondt. Disse syv synder er
Superbia (hovmod), Avaritia, (gerrighed), Luxuria (utugt), Invidia (misundelse), Gula (frådseri), Ira (vrede),
Acedia (dovenskab). Menneskelige
tilbøjeligheder og laster så dybe at
vi nok kan skrifte og angre dem,
men aldrig sige os fri for dem. De er
et vilkår, som vi må forlige os med.
Med udstillingerne ønsker museerne at reflektere over og gentænke
værdierne i det moderne vestlige
samfund. I nutiden er forestillingerne om De Syv Dødssynder i vid
udstrækning ikke længere gyldige,
men ikke desto mindre har tanken
om synden stadig greb i os, og deres
gyldighed debatteres offentligt! I dag
er konteksten dog en helt anden,
og i mødet med udstillingerne kan
man med fordel spørge sig selv, om
synderne fortsat betragtes som synd,
eller måske har skiftet karakter og
regnes som det stik modsatte - en
form for senmoderne dyder?
Fortsættes på næste side

Christian Lemmerz
“Eiszwillinge”, 2013.
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UDSTILLINGERNE KAN SES
PÅ DE INVOLVEREDE
MUSEER I PERIODEN
4. FEBRUAR - 28. MAJ
Som medlem af Glasmuseets
Venner kan du på Glasmuseet få
en billet, der giver 20% rabat på
indgangen til alle involverede museer i udstillingsperioden.

Til udstillingen udgives et gratis,
fælles magasin. Udstillingen er
støttet af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Det samlede udstillingsprojekt præsenterer både dansk og international
kunst skabt af; Barbara Kruger, Vinyl
Terror & Horror, René Schmidt, Martin Erik Andersen, Steinar Haga
Kristensen, Peter Linde Busk, Alexander Tovborg, Katja Bjørn, Rebecca
Louise Law, Christian Lemmerz,
Jenny Holzer, Einar og Jamex de la
Torre.

“Rudos vs. Técnicos”, 2013. Foto: de la Torre.

Peter Linde Busk, Holstebro Kunstmuseum:
“House of Asterion”, 2015.
Foto: Anders Sune Berg.

“Nail Fetish” 2013. Foto: de la Torre.

Einar og Jamex de la Torre i Glasmuseets
værksted. Foto: Finn Manford.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Dovenskab i
ord, billeder
og bevægelse
- Arrangementer i anledning
af udstillingen Dovenskab
Når Glasmuseet Ebeltoft med udstillingen Dovenskab for første gang præsenterer et dansk publikum for Einar og
Jamex de la Torres farverige og vildt
fabulerende univers, er det samtidig en
god mulighed for at gå i kødet på den
klassiske middelalderlige dødssynd set
fra forskellige nutidige synsvinkler.

“Dutch Masters” 2015. Foto: de la Torre.

Med afsæt i udstillingen kan man således både møde lokale sognepræster, et moderne dansekompagni og
en række foredragsholdere med viden
om mexicansk kultur i løbet af foråret.
I åbningsweekenden har museet besøg
af Einar og Jamex de la Torre, og lørdag
4. februar kl. 13 fortæller de om tankerne bag udstillingen ved en ”artist
talk”, hvor alle er velkomne. I vinter-

ferien (uge 7) er der børnerundvisning
og collageværksted tirsdag og torsdag.
Syndige søndage - præstetanker
om stort og småt
I forbindelse med udstillingen har museet inviteret fire sognepræster med lokal tilknytning til en samtale om stort
og småt. Med afsæt i begrebet Dovenskab samt den aktuelle udstilling, vil
hver præst dele sine synspunkter om
livet og tilværelsen, som den udspiller
sig i dag. Arrangementet vil foregå over
fire søndage som en samtale med publikum, som inviteres til at gå i dialog
med præsterne og aktivt reflektere over
begrebet og dets relevans i dag. Præsterne, som man kan møde på museet
er Heidi Bisgaard, sognepræst i Ebeltoft, Handrup og Dråby (12. februar),
Morten Bay-Mortensen, sognepræst og
kommunikationsansvarlig i Syddjurs
Provsti (5. marts), Anne Kirstine Langkjær, sognepræst i Kolind (26. marts)
og Mia Brøgger, som er sognepræst i
Tirstrup (23. april).
7EVEN
I anledning af udstillingen kan man
fredag den 7. april kl. 19.30 på Kulturhotellet i Rønde opleve den moderne
danseforestilling, 7EVEN, inspireret af
De Syv Dødssynder og efterfulgt af eftersnak med danserne. Bag den Reumert-nominerede forestilling, der har
høstet stor ros og bl.a. blev vist i uddrag ved overrækkelsen af Kronprinsparrets Kulturpriser 2016, står Marie
Brolin-Tani, koreograf Fotis Nikolaou
og Black Box Dance Company, som til
daglig holder til i Holstebro. I samar-

“Messiah in the Mirror”, 2015.

bejde med Syddjurs Teaterforening er
det lykkedes at få en tilrettet særudgave
af forestillingen til Syddjurs, og som
medlem af Glasmuseets Venner kan
billetten endda fås til en favorabel pris.
Yderligere information samt bestilling
af billetter findes på www.syddjursteaterforening.dk
Seniorakademi
Mexicos kultur – kunst, litteratur,
musik, film, historie og samfundsforhold – tages op på forårets Seniorakademi, som arrangeres af Syddjurs Folkeuniversitet. Som altid bydes på en
perlerække af engagerede forelæsere,
som hver især vil gå i dybden med et
aspekt af emnet. Museets direktør, Dan
Mølgaard, introducerer udstillingen og
de to mexicanske kunstneres motivkreds ved det første arrangement den
9. februar. For program, tilmelding og
yderligere information henvises til sidste nummer af Glasposten og www.
syddjurs-folkeuniversitet.dk.
Læs mere om museets aktiviteter og
arrangementer på www.glasmuseet.dk

5

Tekst: Pavla Rossini

Glastur til sydvestlige Polen
14. - 20. oktober 2017
Det sydvestlige hjørne af Polen har
siden middelalderen været et centrum for glasproduktion, og traditionen føres videre i en række
glasværksteder, som vi besøger.
Vi flyver til Prag og fortsætter straks
til Polen i privat bus. Kort før den
polske grænse besøger vi det over
300 år gamle glasværk Harrachov
med sit historiske slibeværksted og
museum. Dernæst kan en spændende samling glas fra 17 og 18
hundredtallet, specielt pokaler med
overdådige slibninger samt moderne
glas, beundres på museet i Jelenia
Góra (’Hjortebjerget’), som stadig
er et vigtigt center for schlesisk glas.
Turen går videre til Raciborowice
med familieværkstedet Borowski.
Glasfigur fremstillet i familieværksted
Borowski.

Dets grundlægger Stanislaw Borowski er verdenskendt på grund af hans
minutiøse figurative graveringer og
anvendelse af gralteknikker.
Herfra drager vi til Nedre Schlesiens
hovedstad Breslau (Wroclaw), en af
Polens mest dynamiske byer med en
historie præget af Østrig, Bøhmen
og Preussen. Den af krige ødelagte
gamle bydel er genskabt, og næsten
alle de monumentale bygninger
restaureret – bl.a. katedralen, som
nu er udsmykket med moderne glasmosaikker. I byens centrum ligger
også flere små kunstgallerier, hvor
man kan finde spændende glaskunst.
Et af turens højdepunkter bliver deltagelsen i European Glass Festival:
Play with Glass og åbningen af dens
hovedudstilling, som for sjette gang
finder sted i den pseudogotiske
hovedbanegård med Art Nouveauudsmykninger.
De følgende dage besøges Breslaus
Kunstakademi, hvor der holdes et
seminar med Art Talks, og dets
glasafdeling, som rummer en aktiv
glashytte ledet af Kazimierz Pawlak,
som er glasfestivalens primus motor.
Vi kommer også på besøg på hans
eget og andre glaskunstneres værk-

Katedralen i Breslau er udsmykket med
moderne glasmosaikker.

steder i omegnen af Breslau. Flere af
disse polske glaskunstnere er kendt
fra deres deltagelse på udstillinger i
Danmark.
Turen afsluttes med et halvdags
ophold i Prag, hvor der kan besøges aktuelle glasudstillinger – bl.a.
fra den internationale St. Libenský
Award konkurrence for unge glaskunstnere.
Et detaljeret program vil på et
senere tidspunkt blive lagt ud på
Glasmuseets Venners hjemmeside
(de tilmeldte vil blive adviseret).

Kazimierz Pawlak: pâte de verre objekt
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TILMELDINGSKUPON
Prisen for turen er 6.600 kr.
pr. person og indbefatter:

SYDVESTLIGE POLEN
GLASTUR 14. - 20. OKTOBER 2017

· FLY: København-Prag t/r med
udrejse lørdag 14. oktober:
af 9:15, an 10:35
hjemrejse fredag 20. oktober:
af 18:25, an 19:25
· 6 overnatninger i dobbeltværelse
med morgenmad
(tillæg for enkeltværelse 1.600 kr.)
· Transport i privat bus:
Prag - Harrachov - Szklarska
Poreba - Jelenia Góra - Raciborowice Breslau & omegn - Prag
· 4 x fælles frokost/middag
· Guided tour Harrachov glasværk
· Lån af audioguide-udstyr

OBS For at opnå fordelagtige flybilletpriser skal der betales et garantibeløb til Czech Airlines allerede
primo marts 2017. Derfor bedes man
indbetale et depositum 1.000 kr.
senest 28. februar 2017 (se venligst
hvordan på tilmeldingskuponen)
Det resterende beløb 5.600 kr. (+ evt.
tillæg for enkeltværelse) skal betales
senest den 31. august 2017.
Fly til og fra Tirstrup
Tilslutningsfly fra og til Tirstrup er
ikke inkluderet. Rejsende anbefales
at bestille/købe denne flybillet i rigtig
god tid:
Lørdag den 14. oktober afrejse fra
Tirstrup kl. 06.45 med ankomst i
København kl. 07.25.

Undertegnede tilmelder sig hermed
turen ved at gøre følgende to ting
INDEN DEN 28. FEBRUAR 2017:
Indsende/maile denne kupon (eller kopi heraf) til
Pavla Rossini, Nørregade 30, 1165 København K eller til mail: pavlarossini@gmail.com

Stanislaw Borowski: Hot sculpted glas
med gral dekorationer.

20. oktober afrejse København kl.
22.00 og ankomst i Tirstrup kl. 22.40
Pris t/r ca. 1.500 kr.
Er der spørgsmål, er man velkommen
til at kontakte turens arrangør Pavla
Rossini på mail: pavlarossini@gmail.
com eller på telefon 6168 7952, dog
først efter 1. marts grundet rejse til
Fjernøsten.
Indtil den 1. marts kan man kontakte
Hanne Werner på tlf. 2466 1268 eller
mail: hannewerner@grubb.dk.
Turen gennemføres ved 20 tilmeldinger. Indtil 4 døgn før afrejsen, er der
mulighed for gratis at ændre navne
på flybilletten, resp. skaffe en afløser,
hvis man selv skulle blive forhindret
i at rejse.

Senest 28. februar 2017 (gerne før) indbetale depositum på 1.000 kr. pr. person til Glasmuseets Venner
enten på indbetalingskort type 73, konto 828 704
31, eller til Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360
konto nr. 3085606904.
HUSK at anføre navn/navne + ’Polen-tur’. Tilmelding
er først gældende, når depositum er indbetalt.
Fulde navn/navne som anført i passet!

Navn 1

Navn 2

Adresse

Postnr.

By

E-mail

Telefon (helst mobilnr.)

HUSK
Først til mølle princippet er gældende.

7

Tekst: Jan Kock

Glas, chokolade, øl og kultur i
det nordlige Frankrig og Belgien
Bustur til området i dagene 7. - 14. maj 2017

Museet i Sars-Poteries.

Flere steder i Europa kæmper den traditionelle glasindustri for at overleve.
Lige uden for Liège i Belgien ligger
således det hæderkronede glasværk
Val St. Lambert, som engang var et
mægtigt og toneangivende glasværk.
Nu er det betydeligt mindre, men
producerer stadig både traditionelle
som moderne glas. Vi skal besøge
stedet, men inden vi på turen kommer dertil, skal vi besøge steder, som
viser at man tror på, at glasset har en
fremtid i Europa.
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Turens program ser således ud:
7. MAJ: Undervejs ned gennem
Tyskland skal vi besøge et nyt museum i Hamborg (omtalt i forrige nummer af Glasposten) samt et glasgalleri nede i Speicherstadt, hvor den
nye Elbphilharmonie også ligger.
(Overnatning Hotel H4 Hannover
Messe, D-30880 Laatzen).
8. MAJ: køres videre mod SarsPoteries i Nordfrankrig. Inden vi kommer dertil skal vi besøge yderligere et
glassted. (Overnatning i Maubeuge
på IBIS Maubeuge).
9. MAJ: Vi får en eksklusiv rundvisning i det helt nye Glasmuseum
i Sars-Poteries samt ser deres store
Studio i aktivitet plus andet kultur i
området. (Overnatning i Maubeuge).
10. MAJ: Der køres mod Lommel, hvor
vi skal se på det nye Glasmuseum.
Derpå til Brussels, hvor der overnat-

På museet i Sars-Poteries er der
Et sart og følsomt værk af
god plads til selv store værker,
Pauline Betin finder man
som her et arbejde af Bernt Frijns. også i Sars-Poteries.

Museet rummer værker fra
mange lande verden over.
Her et af Ales Vasicek.

Bygningen i Lommel er meget rummelig
og kan huse dette store værk: Calendria
Azteca.

tes på et centralt hotel i byen (HotelOpera).
11. MAJ: Kunstindustrimuseet med
en vigtig glassamling, Grand Place og
andet af kulturel interesses. Sidst på
eftermiddagen/først på aftenen køres
der til overnatning i Liège (Hotel IBIS
Hotel Liège Centre Opera).
12. MAJ: Kultur i Liège inklusive traditionelt og moderne glas. Desuden
glasværket Val. St. Lambert i udkanten af Liège. (Overnatning i Liège)
13. MAJ: Efter morgenmad starter hjemturen. Vi gør stop ved
Glasmuseum Alter Hof Herding,
Coesfeld-Lette, Tyskland (Overnatning
Hotel H4 Hannover Messe, D-30880
Laatzen).
14. MAJ: Der fortsættes i roligt tempo
hjemover igen med et større stop,
hvor der er glas og kultur at beskue.
Hjemkomst først på aftenen, så man
kan nå et tog i Fredericia mod Fyn/
Sjælland.

Glasmuseet i Lommel
markerer sig med
denne glaskegle.
Foto: M.F. Plissart

Rammen for turen ser således ud:
Ud 7. maj afgang fra Ebeltoft kl.
7.00. Opsamling i Aarhus kl. 8.00.
Opsamling i Fredericia ca. 10.00.
Hjem den 14. maj først på aftenen.
Pris pr. pers. i dobbeltværelse:
6.500 kr. inklusive hotel, morgenmad,
4 gange aftensmad og 4 gange frokost.
Tillæg for enkeltværelse: 1.600 kr.

TILMELDING SENEST 22. FEBRUAR
Turen gennemføres ved min. 30 deltagere. Man tilmelder sig ved at indsende nedenstående kupon og ved
samtidig at indbetale et depositum
på kr. 1.000 pr. person til konto i
Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360
konto nr. 3085606904 (Glasmuseets
Venner) senest 22. februar. Anfør venligst at turen gælder Frankrig/Belgien.
Efter tilmelding udsendes bekræftelse
på tilmelding og besked om hvornår
slutbetaling skal ske. Husk rejseforsikring og ID papirer.

Udstillingslokale i Lommel. Kigger man godt efter
kan man se, at der er udstillet tjekkisk glaskunst.
I museets glasstudio arbejder ofte kendte kunstnere,
som her Einar de la Torre.

Med venlig hilsen
Jan Kock, telefon +45 2093 0468
E-mail: kock_jan@hotmail.com

T I L M E L D I N G S K U P O N T I L F R A N K R I G O G B E LG I E N I M A J 2 0 17
Undertegnede ønsker at tilmelde sig
turen 7. - 14. maj 2017 ved at gøre
to ting INDEN DEN 22. FEBRUAR:

Udfyld venligst følgende:

Ønsker enkeltværelse mod
tillæg på 1.600 kr.

Navn 1

Indsende kupon til Jan Kock, Vilhelm
Kyhns Allé 2, 8270 Højbjerg.
Indbetale et depositum på kr. 1.000
pr. person til konto i Sparekassen
Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr.
3085606904 senest 22. februar.
Anfør venligst at indbetalingen
gælder turen til Frankrig/Belgien.

Ønsker dobbeltværelse
Ønsker delt dobbeltværelse,

Navn 2

evt. med:

Adresse

Ønsker at stige på i (sæt kryds):
Postnr.

By

Ebeltoft
Århus

E-mail

Efter tilmelding udsendes bekræftelse
på tilmeldingen samt besked om,
hvornår slutbetaling senest skal ske.

Kryds venligst af:

Fredericia
Padborg

Telefon

Underskrift

Husk af først-til-mølle
princip er gældende.
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Tekst: Annelise Krogh og Hanne Werner

Spændende glas på Bornholm
Pernille Braun “The Constant Glow”.
Foto: Annelise Krogh.

I efteråret 2016 kunne man se tre
markante glasudstillinger af kunstnere fra hele Europa. De to første var i forbindelse med European
Glass Context, en åben konkurrence, der afholdes hvert fjerde år. De
deltagende værker var udstillet på
Bornholms Kunstmuseum ved Rø
og på Grønbechs Gaard i Hasle.
Samtidig viste Gudhjem Museum
udstillingen ”Glas på Bornholmsk”
med værker af de bedste lokale
glaskunstnere.
European Glass Context
Hele 94 kunstnere deltog i European
Glass Context. Fra Danmark var det
Pernille Braun, Mette Colberg, Karin
Mørch, Ida Wieth-Knudsen og Rafael
Alejandro Zarazúa Rosales. Fra det
øvrige Europa deltog 89 kunstnere
fra 28 lande.
Juryen havde blandt mange interessante værker udvalgt 2 skulpturer,
som helt klart fremstod som rene
kunstværker. Hos begge kunstnere
var glasset brugt på en velovervejet
og konsekvent måde.
Førsteprisen på 10.000 € gik til Karin
Forslund fra Sverige. Hendes værk
”Balancing Process II”, 2014 var
udstillet på Grønbechs Gaard i den
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åbne konkurrence. Skulpturen består
af 3 støbte dele i opakt hvidt glas
hvilende på hinanden, et sammensat
værk. Kunstneren udforsker materialets muligheder gennem relationen
mellem glas i glatte stramme figurer
overfor glas i form af skum, der vælter ud af og hen over disse figurer.
Andenprisen på 5.000 € gik til Thomas Kuhn fra Tyskland. Hans værk
„Untitled”, 2014 var udstillet på
Bornholms Kunstmuseum i den
kuraterede udstilling. Det består af
glasrelieffer med udseende som flamingo-plader, men med glassets
tyngde og hårdhed bevaret, hvilket transformerer både glasset og
flamingoen til en ny virkelighed.
Skrøbeligheden er bevaret i disse
relieffer, men udfordres ved, at de
provokerende er blevet ”smidt” på
gulvet.
Af de danske værker gjorde især
Pernille Brauns ”The Constant
Glow” på Bornholms Kunstmuseum
Pete Hunner & Maibritt Jønsson “Snefnug”.
Foto: Hanne Werner

indtryk, som det hang på den store
hvide murstensvæg, der løber centralt gennem hele museets længde.
Værket består af flere dele, der er
draperet over træstænger, hvilket
giver en fornemmelse af standset
bevægelse i det intenst blå glasmateriale. Glassets gennemsigtighed anes
i enkelte af figurerne.
Gudhjem Museum
Her havde 8 bornholmske glaskunstnere udstillet deres seneste
værker. Udstillingen bar præg af
det gode glasmiljø på Bornholm,
hvor der er en frugtbar dialog mellem Kunstakademiets Glas- og
Keramiklinie i Nexø og Bornholms
etablerede glaskunstnere.
Her skal blot nævnes to af de udstillende glasværksteder:
Pete Hunner og Maibritt Jønsson fra
Baltic Sea Glass er suveræne glasblæsere, der også inkorporerer mange andre glasteknikker i fremstillingen af deres smukke værker. Deres
firkantede skål ”Snefnug” består af
runde, stribede elementer, som er
skåret op, lagt og smeltet sammen
og endelig sænket ned i en skålform.

Tekst: Jørn Bech og Jan Kock

Champagne, Crémant, glas og smagning
En aften på Glasmuseet - onsdag den 22. marts kl. 19.00

Svend Holst-Pedersen “Glasfossil I & II”.
Foto: Hanne Werner.

Svend Holst-Pedersen fra Rø arbejder skulpturelt med glas, der støbes i sandforme. Glassets overflade
fremtræder rustikt med den stoflighed, der fremkommer ved brugen af det fine sand. Lyset spiller i
skulpturernes overflade og gennem
det delvist transparente glas. I samspillet mellem glas, struktur og lys
forandrer figurerne sig afhængigt af,
hvorfra man ser dem.
Perspektiv
Mange danskere og endnu flere udlændinge havde fundet vej til Bornholm i de hektiske uger omkring European Glass Context i september
2016. Udover de publikumsvenlige
udstillinger afholdtes flere seminarer
og workshops for professionelle glasfolk. Der var også godt besøg på de
lokale glasværksteder rundt omkring
på øen. Lad os håbe, at European
Glass Context kan gentages i 2020,
så at vi glasinteresserede igen kan
opleve de nyeste strømninger indenfor international og dansk glaskunst
på en af Danmarks smukkeste øer.

Anders Raad Glas: Guldboble
champagneskåle. Foto: Anders Raad.
www.raadglas.dk

Baltic Sea Glass: Maibritt
Jönsson + Pete Hunner.
www.balticseaglass.com

Glaspusteriet: Helle Rønholm og Claus Møller.
www.glaspusteriet.dk

Her vil der være fokus på Champagne, Crémant og andre mousserende drikke samt de tilhørende glas.

Kock. Hvis du har andre usædvanlige
eller kære drikkeglas, kan du fint
medbringe dem til vurdering også.

Christian fra ”Hos Walter” i Ebeltoft
fortæller om, hvad ægte Champagne
er, hvem der producerer og hvorledes den ægte fremstillingsmetode er.
Er de forskellige Crémant’er og deslige mindre rigtige champagner end
den ”ægte” fra Champagne?

Som en lille introduktion til glassene
vil der være en kort introduktion om
drikkeglas før, nu og i fremtiden.
Pris for denne aften 100 kr. pr. person. Denne lave pris skyldes at ”Hos
Walter” sponsorerer en væsentlig del
af festen.

Vi vil få lejlighed til at smage, vurdere og bedømme ikke mindre end 4
forskellige mousserende drikke.
Derfor vil det være en god idé at
medbringe et glas, som er velegnet
til formålet. Glasset må gerne være
gammelt, moderne, sjovt eller usædvanligt. Der vil være lejlighed til at
få vurderet de medbragte glas af Jan

Tilmelding senest den 8. marts til
Jørn Bech på telefon 4050 7074 eller
mail: jbech@privat.dk.
Samtidig indbetaler du 100 kr. pr.
person til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr.
9360 konto nr. 3085606904. Husk at
anføre navn/navne og at det er betaling for „Champagneaften“.
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Tekst: Jørn Bech, Jan Kock og Karen Siune

Stolthed, Grådighed og glas
Tur til Holstebro og Viborg - Fredag den 7. april 2017

I tilknytning til Glasmuseets udstilling
om DOVENSKAB, så er der som tidligere
omtalt 6 andre museer, der i forårsmånederne fra februar til udgangen af maj har
udstillinger om dødssynder. Glasmussets
Venner har udvalgt to af disse museer, der
kan besøges på en dags udflugt, der finder sted fredag den 7. april med start fra
Glasmuseet i Ebeltoft.

“Balthasar Van Der Ast”, 2014. Foto: Tom Hartford.
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“Flora & Fauna”, 2015, Foto: Tom Hartford.

Først besøges Skovgaard Museet i
Viborg, hvor den britiske kunstner
Rebecca Louise Law viser sin opfattelse af STOLTHED som det modsatte
af ydmyghed. Kunstneren arbejder
med ægte blomster, der visner og
dør gradvist i udstillingen. Blomsterinstallationerne spiller på begrebet
forfængelighed og minder om, at
stolthed står for fald.

Holstebro Kunstmuseum, hvor der
vises en udstillingen over dødssynden GRÅDIGHED. Udstillingen er en
opdatering af tidligere ikonografiske
greb og moralske fortællinger. Det
moralske spørgsmål om grådighed,
og risikoen for at det underminerer social samhørighed diskuteres. Er
grådighed en dyd, der smører samfundets hjul?

Dernæst er der tid til frokost som
indtages på det kendte spisested Den
Røde Plads midt i Holstebro. Der vil
blive fokuseret på vestjyske specialiteter. Drikkevarer er på egen regning.
Efter frokost skal vi passende til

Endelig skal vi se glaskunst hos Claras
Glasfantasi i Mejrup. Clara arbejder
med mange og glade farver og hendes arbejder lyser af livsglæde. Hvis
tiden tillader det, er der andet godt i
ærmet fx en af egnens keramikere.

Derpå går turen hjemad. Vi vælger
delvis små veje, så der måske bliver
lejlighed til at se smuk natur. Se også
www.clarasglasfantasi.dk
TILMELDING SENEST 20. MARTS.
Da der er et begrænset antal pladser
foregår tilmeldingen efter først til
mølle princippet. Pris inkl. frokost er
470 kr.

Claras Glasfantasi,
Clara Lundby.

Alexander Tovborg,
”Rape of Europha”, 2016

TILMELDINGSKUPON

HOLSTEBRO & VIBORG
F R E DAG D E N 7 . A P R I L 2 0 1 7
Undertegnede tilmelder sig turen ved
at gøre to ting INDEN DEN 20. MARTS:
Indsende/maile kuponen (eller kopi heraf) enten
som brev til Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft
eller som mail til: jbech@privat.dk

Steinar Haga Kristensen: Gleaners 2016. Foto: Steinar Haga Kristensen.

Rammen for turen ser således ud:
07.30 Afgang Ebeltoft Glasmuseum,
S. A. Jensens Vej 2
8400 Ebeltoft
08.30 Afgang Musikhuset Aarhus,
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus
18.30 Hjemkomst Aarhus (ca.)
19.15 Hjemkomst Ebeltoft (ca.)

Tilmelding og betaling
Tilmelding sker ved at indsende
nedenstående kupon enten som brev
eller pr. mail til Jørn Bech: jbech@
privat.dk og ved samtidig at indbetale
470 kr. pr. person til Glasmuseets
Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 30856
06904. Husk at anføre navn/navne.
Tilmelding er først gældende, når
betaling er sket.
Når din tilmelding og betaling er registreret, vil du få tilsendt en kvittering
samt et lidt mere detaljeret program.
Turen gennemføres ved min. 25 deltagere.
Er der spørgsmål til turen, kan man
kontakte Jan Kock på telefon 2093
0468.
Med venlig hilsen
Jørn Bech, Jan Kock og Karen Siune

Peter Linde Busk: “Oh, There I Stand B’neath
the Marquee Moon, Just Waiting”, 2016.
Foto: Eric Tschernow.

Indbetale kr. 470 pr. person til Glasmuseets Venners
konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 konto
nr. 3085606904.
HUSK at anføre navn/navne.
Tilmelding er først gældende, når betaling er sket.

Navn 1

Navn 2

Adresse

Postnr.

By

E-mail

Telefon

Ønsker at stige på bussen i: (sæt kryds)
Aarhus
Ebeltoft
HUSK
Først til mølle princippet er gældende.
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Annual General Meeting
Annual General Meeting Agenda:
Election to the chair
1. The Committee’s annual report
2. Accounts and budget
3. Information about the Glasmuseum
4. Subscription
5. Motions put forward
6. Elections to the Committee and substitutes
7. Appointment of two accountants
and a substitute
8. Any other Business
Talk by Aoife Soden, winner of Finn Lynggaard’s
Prize 2016
This year’s Studio Glass
Glass lottery
Karen Siune, Lisbeth Lund and Ned Cantrell are
standing for re-election to the Committee.
Preben Fisker and Hanne Werner are standing for
re-election as substitutes.
Karen Siune, the Chairman, writes about the exhibition SILICA VISIONS, showing graduation
projects by students at the Royal Danish Academy
of Fine Arts on Bornholm, and giving a fine impression of dedicated glass artists. Four of the works,
by Karina Malling from Denmark, Jean Thebaut
and Thibaut Varry from France, and Alex Krissberg from the USA, have been bought for the Glass
Lottery to ensure that young artists’ work is represented among the prizes. Other exciting pieces are
from Denmark, Iceland and the UK. They will be
handed over after the Annual General Meeting on
25 February. The convening notice can be seen on
the Association website and at the end of this issue
of Glasposten.
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Page 3
The Seven Deadly Sins
Seven towns are listed, where museums are presenting exhibitions inspired by the deadly sins.
Friends of the Glasmuseum can buy a ticket which
gives them a 20% discount on visits to these museums between 4 February and 28 May. The artists
whose work is represented are also listed. A free
magazine about all the exhibitions will be published, and they are supported by Aarhus 2017.
Dan Mølgaard mentions briefly how the concept
of the Seven Deadly Sins was introduced by Pope
Gregor the Great in the 6th century. Although the
Christian cultural heritage is part of the new canon
of Danish culture, the concept of original sin that
is central to Christianity has largely lost its meaning today.
However, these human vices are deeply ingrained
in us. We can confess and regret them, but must
accept that we will never be free of them. The ex-

hibitions reflect over the values of modern Western society, and perhaps even raise the question
of whether the sins are still regarded as sins, or
whether they have almost become post-modern
virtues.
Page 5
The Glasmuseum is arranging a series of activities
centred on the SLOTH exhibition of glass by Einar
and Jamex de la Torre. First, on February 4, the
artists will talk about their work in connection with
the opening. Four pastors from the region will give
talks on Sundays, and audiences are invited to discuss the concept of sloth and its relevance today.
The pastors are: Heidi Bisgaard, Ebeltoft, Handrup
& Dråby (12 February), Morten Bay Mortensen,
Deanery of Syddjurs (5 March), Anne Kirstine
Langkjær, Kolind (26 March) and Mia Brøgger,
Tirstrup (23 April).
7EVEN – On Friday 7 April, at Kulturhotellet in
Rønde, the Black Box Dance Company will perform 7EVEN, on the theme of the Seven Deadly
Sins. The choreography is by Fotis Nikolaou, from
a concept by Marie Brolin-Tani. The company
won the Crown Prince Couple’s Culture Award
in 2016. More information is available and tickets
can be booked at a special price for Friends of the
Glasmuseum, at www.syddjursteaterforening.dk.
Senior Academy – The culture of Mexico is the
subject of this year’s Senior Academy, arranged
by Syddjurs Folk University. The Director of the
Museum, Dan Mølgaard, will introduce the series of lectures on 9 February. For details of the
programme, see the last issue of Glasposten and
www.glasmuseet.dk.
Page 6

Glass journey to Poland
14 - 20 October
Pavla Rossini is planning a glass journey to Poland, to visit the European Glass Festival: Play with
Glass among other things. A full programme will
be available later. To obtain favourable prices for
air tickets to Prague, it is necessary to pay a deposit
of DKK 1,000 not later than 28 February. Send any
questions before 1 March to Hanne Werner, hannewerner@grubb.dk, and after 1 March to pavlarossini@gmail.com.
Page 8

Bus trip to France and Belgium
7 - 14 May
In some parts of Europe the traditional glass industry is struggling, but the group will also see that
there is hope for the future of glass in Europe. Near
Liège in Belgium the once great Val St. Lambert
glassworks is still producing glass. Visits are also
planned to a new museum in Hamburg and a glass
gallery in Speicherstadt, Sars Poteries in France,
and the new glass museum in Lommel. There will
be a day in Brussels with a museum visit, glass art
and culture before continuing to Liège. From there

the return journey will go through Germany, with
stops along the way. Booking not later than 22
February, kock_jan@hotmail.com
Page 10
Glass on Bornholm
Large numbers of visitors came to Bornholm from
Denmark and abroad in connection with European
Glass Context in autumn 2016. Three exhibitions
were held, two at Bornholm Art Museum and
Grønbech’s Gaard. An open competition is held
every four years, and out of 94 artists taking part
in 2016, five were from Denmark : Pernille Braun,
Mette Colberg, Karin Mørch, Ida Wieth-Knudsen
og Rafael Alejandro Zarazúa Rosales. The first
prize, of € 10,000, was awarded to Karin Forslund
from Sweden, for the sculpture Balancing Process
II. The second prize, of € 5,000, was won by Thomas Kuhn from Germany, for an untitled work.
The third exhibition was at Gudhjem Museum,
and showed recent works by eight glass artists who
live on Bornholm. They carry on a fruitful dialogue
with the Royal Danish Academy of Fine Arts. Two
workshops are mentioned, Svend Holst-Pedersen,
who creates sand-cast sculptures in glass, and
Baltic Sea Glass, where Pete Hunner and Maibritt
Jönsson incorporate advanced techniques into
their beautiful blown glass. Besides the exhibitions, there were seminars and workshops for
glass professionals. It is hoped that European Glass
Context will be repeated in 2020, again showing
the latest currents in international glass on one of
Denmark’s most beautiful islands.
Page 11

Sparkling drinks and glasses
22 March
Christian from the shop “Hos Walter” in Ebeltoft
will talk about genuine champagne, and whether
various types of Crémant are less genuine. There
will be a chance to taste four sparkling drinks,
and guests are invited to bring their own favourite glasses. There will be a short introduction to
glasses, past, present and future, and Jan Kock will
assess the value of visitors’ glasses.
Page 12

Trip to Holstebro and Viborg
Friday 7 April
In parallel with the SLOTH exhibition at the Glasmuseum, six other museums are showing exhibitions on the deadly sins. A visit is planned to two
of these, the Skovgaard Museum in Viborg and
Holstebro Art Museum. The British artist, Rebecca
Louise Law is showing her interpretation of PRIDE
with real flowers, which gradually wither, in Viborg, while in Holstebro three artists have updated
symbols and concepts, suggesting that GREED has
become a modern virtue that oils the wheels of society. There will be a break for lunch in Holstebro
and a visit to Claras Glasfantasi in Mejrup, and
more if time permits. Contact Jørn Bech, jbech@
privat.dk to book.
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AKTIVITETER

FREDAG DEN 7. APRIL
GMV-tur til Holstebro og Viborg.

UDSTILLINGER

FREDAG 3. FEBRUAR KL. 17
Fernisering: Dovenskab - Einar og Jamex
de la Torre (Mexico)

FREDAG 7. APRIL KL. 19.30
7EVEN - danseforestilling. Kulturhotellet
Rønde. Info og billetter: www.syddjursteaterforening.dk

DOVENSKAB
3. februar - 28. maj 2017
Værker af Einar og Jamex de la Torre
(Mexico) med udgangspunkt i dødssynden Dovenskab. Udstillingen er del af De
Syv Dødssynder. Et samarbejde mellem
syv forskellige kunstmuseer og Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017.

LØRDAG 4. FEBRUAR KL. 13
Artist Talk med Einar og Jamex de la Torre
(på engelsk).
SØNDAG 5. FEBRUAR KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
SØNDAG 12. FEBRUAR KL. 14
”Syndig søndag”. Præstetanker om stort om
småt med sognepræst, Heidi Bisgaard.
TIRS. 14 + TORS. 16. FEBRUAR KL. 11-13
Børnerundvisning og collageværksted i
forbindelse med udstillingen Dovenskab.
Først-til-mølle. Mødetid: kl. 11.00.
LØRDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 13
Generalforsamling GMV i Sognegården.
SØNDAG 5. MARTS KL. 14
”Syndig søndag”. Præstetanker om stort om
småt med sognepræst, Morten Bay-Mortensen.
SØNDAG 5. MARTS KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
ONSDAG DEN 22. MARTS
Champagne, Crémant, glas og smagning
på Glasmuseet.
SØNDAG 26. MARTS KL. 14
”Syndig søndag”
Præstetanker om stort om småt med sognepræst, Anne Kirstine Langkjær.
SØNDAG 2. APRIL KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

SØNDAG 23. APRIL KL. 14
”Syndig søndag”. Præstetanker om stort om
småt med sognepræst, Mia Brøgger.
7. - 14. MAJ
Bustur til Frankrig og Belgien med GMV.
14. - 20. OKTOBER: GMV-tur til Polen.
Forbehold for ændringer i programmet. Se www.
glasmuseet.dk og www.glasmuseetsvenner.dk.

FOREDRAG
Seniorakademi på Glasmuseet Ebeltoft
9. + 23. februar / 9. + 23. marts
6. + 20. april / 4. maj kl. 10.00-12.00
I anledning af udstillingen Dovenskab inviterer Syddjurs Folkeuniversitet til en række
spændende foredrag om mexicansk kunst
og kultur. Yderligere info og tilmelding:
www.syddjurs-folkeuniversitet.dk

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

Åben alle dage kl. 10-17 i uge 7 og 8 samt
alle dage kl. 10-17 i påskeugen. Museet
er lukket den 24., 25. og 31. december samt
1. januar.

GEMT – MEN IKKE GLEMT
8. oktober 2016 - 28. maj 2017
En ”magasinudstilling” med værker fra
samlingen i anledning af museets 30 års
jubilæum.
YOUNG GLASS
10. juni - 29. oktober 2017
International udstilling med udvalgte værker
skabt af kunstnere under 35 år. Young
Glass-konkurrencen og -udstillingen finder
sted hvert 10. år. Udstillingen er en del af
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

GLASCAFÉEN
Januar ............................................... Lukket
5. februar -30. april ...... tors-fredag kl. 12-16 *
....................................... weekend kl. 11-16
*Åben alle dage i vinterferien (uge 7) samt i
påskeugen (uge 15).

Køkkenet lukker en halv time før caféens
lukketid. Caféen holder gerne aftenåbent ved
forudbestillinger til min. 10 personer. Brunch
lørdag og søndag. Ved forudbestilling til min.
10 personer også fra kl. 10.
For yderligere information og bordbestilling
kontakt Glascaféen på tlf. 8634 1818.

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

