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Tekst: Jens Holdgaard.
Royal åbning af det nye Museum den 28. juni 2006!!!
Kære Glasvenner,
Nu er der ikke lang tid til den store dag for
Glasmuseet Ebeltoft og dermed også for
Glasmuseets Venner, nemlig åbningen af det
nye og udvidede museum. Det foregår
den 28. juni 2006, som er 20 års dagen for
Museets indvielse.
Museets ledelse har modtaget den glædelige nyhed, at Hendes Majestæt Dronning
Margrethe 2 har sagt ja til at komme til
Ebeltoft for at indvie det nye museum og
har samtidig sagt ja til at være protektor for
Museet. Dette kaster selvfølgelig endnu mere
glans over denne dag, og vi håber endvidere
at vejrguden også gør dette.
Sæt kryds i kalenderen og læg din vej forbi
Museet denne dag og vær en del af dette festlige arrangement, som løber over hele dagen
og afsluttes med en stor fest om aftenen.
Se i øvrigt mere om detaljerne for dagen
samt om åbningsudstillingen andetsteds i
Glasposten.
Nye medlemmer
Det er utroligt vigtigt at foreningen får en større medlemsskare for at kunne støtte Museet
bedst muligt, samt at gøre det muligt at lave
flere spændende arrangementer til udbredelse
af kendskabet til glaskunsten.
Derfor beder jeg Jer om at benytte vedlagte
hvervekort til at skaffe nye medlemmer til
foreningen - og dermed måske også nye familiemedlemmer, venner eller naboer, som I kan
tage med til Museet i Ebeltoft for derigennem
at kunne tale med andre om deres opfattelse af glaskunstnernes spændende måde at
udtrykke sig på.
Venneforeningens gave til Museet
På generalforsamlingen blev det besluttet at
foreningens gave til Museet i forbindelse med
åbningen af det nye museum bliver penge til
etablering af haven mellem de 2 museumsbygninger og Glashytten.
Bestyrelsen mener at dette kan skabe glæde
for medlemmerne nu og i fremtiden, så kom
og nyd den.
Beløbet der blev bevilget var 134.000 kr. og
hertil kommer de indsamlede penge gennem
GMV100, som er ca. 51.000 kr. dvs. i alt
185.000 kr.
GMV100 – kontoen eksisterer også i 2006,
og I kan derfor fortsat indbetale et beløb på
denne – alle beløb over 500 kr. er fradrags-
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berettigede på selvangivelsen. Girokort er
vedlagt denne Glaspost.
Nye vedtægter:
Som annonceret i sidste nummer af
Glasposten blev der fremlagt nogle forslag til
vedtægtsændringer på generalforsamlingen,
som i øvrigt havde 65 deltagere – flot.
De 2 forslag fra bestyrelsen blev godkendt
efter en kortere debat. Dette betyder, at der er
ændrede adgangsbetingelser til Glasmuseet,
samt at de livsvarige medlemskaber ikke kan
tegnes fremover, og at der er oprettet et eksklusivt medlemskab. Nye vedtægter er vedlagt
dette nummer.
Det skal endvidere bemærkes, at alle medlemmer kan opnå en rabat på 10 % ved køb i
Museets butik og galleri.
Endelig blev det besluttet, at medlemmerne
skal have et medlemskort. Nærmere om dette
i næste nummer af Glasposten.
Udstillinger
Den nuværende udstilling ” The Glass
Aquarium” er utrolig spændende og utraditionel, da den udover at være produceret
i 1800-tallet og omfatter alt godt fra havet
– lavet i glas -også har fået Museet til at indgå
et samarbejde med Kattegatcentret i Grenå,
og derfor kan der også opleves levende gopler
i et akvarium på Museet. Spændende sammensætning!!
Åbningsudstillingen i forbindelse med det
nye museum er opsat at Elizabeth Swinburne
– omtales andetsteds i Glasposten af Pauline
Asingh.
Rejser/ture:
Desværre må vi udsætte årets glasrejse, da
vor travle arrangør og guide ikke kan afse den
fornødne tid til at gennemføre turen i efteråret,
– så den må desværre udsættes til foråret
2007.
Jan Kock har imidlertid lavet en 1-dagstur til
Anneberg i juli måned – se omtale og tilmeldingsblanket andetsteds i Glasposten.
Jeg håber vi får et dejligt forår og en god sommer, hvor
vi forhåbentlig ses i Ebeltoft
den 28. juni til åbningsarrangementet sammen med
vort livsvarige medlem
Hendes Majestæt Dronning
Margrethe 2.
Mange glashilsner
Erling Elsig

Forside: Holes in the Sea af Stig Persson.
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Tekst: Pauline Asingh

Museumsindvielse og 20 års fødselsdag
Glasmuseets nye tilbygning funkler i den klare forårssol, og i disse
uger arbejdes der på højtryk med
at føje sidste finish til det nye
museumskompleks.

Bygningen rummer fleksible
udstillingslokaler med optimale
muligheder for at udstille såvel store
som små værker – installationer og
planglas.

Vi ser med glæde og forventning frem
til indvielsen den 28. juni, museets
20 års fødselsdag. Indvielsen forestås af Glasmuseets Venners æresmedlem og foreningens medlem nr.
1, H.M. Dronning Margrethe 2. Det
er en stor ære for Glasmuseet, at
Dronningen i anledning af indvielsen desuden har påtaget sig hvervet
som museets protektor.

Åbningsudstilling – ”20 Years On”
Udstillingen ”20 Years On” kurateres af den internationalt anerkendte
og i alle lejre velestimerede britiske
glaskunstner Elizabeth Swinburne,
der gennem sit 23-årige virke som
kunstner, udstillingskurator og
underviser i høj grad har været
med til at tegne og synliggøre den
internationale glasscene. Elizabeth
Swinburne, der i dag bor i Holland,
er i øvrigt en af hovedaktørerne i
Glasmuseets Kunstneriske Råd.

Samme dag er der fernisering på
åbningsudstillingen ”20 Years On”,
der markerer museets 20 år fødselsdag og en ny epokes begyndelse.
Dagen afrundes med festmiddag
og dans for indbudte kunstnere og
venner. Festen afholdes i et telt ved
Glasmuseet.
Det bliver i sandhed en festdag uden
afbrydelser, og vi håber Glasmuseets
Venner vil medvirke til at festliggøre
dagen.
Det nye museum
Det nye museumskompleks er skabt
af arkitektfirmaet 3xNielsen. Det

Ebeltoft Glasmuseum set fra vandsiden den 21.marts. Foto Jørn Bech.

rummer alle moderne faciliteter –
indbydende udstillingslokaler, café
med udsigt over Ebeltoft Vig, butik,
magasin og lukket museumshave,
hvorfra der er adgang til museets nye
glashytte. Hermed får vi mulighed
for fremover at præsentere moderne
glaskunst i dens mangfoldige udtryk
og samtidig tilbyde de besøgende
det service- og aktivitetsniveau, der
kræves af en moderne museumsvirksomhed.

Udstillingens hovedtema er fremadrettet. For at vise glaskunstens righoldige kreative udtryk, har Swinburne
imidlertid valgt ikke blot at fokusere
på de nyeste og yngste kunstnere, men også inddraget etablerede
kunstnere, som stadig er i kunstnerisk udvikling. Det er på denne
måde museets ambition at vise det
nyeste inden for samtidskunsten og
samtidig skildre kontinuiteten i 20
års aktivt virke med vort museum for
moderne international glaskunst.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra foregående side
Den første omfattende udstilling i
museets nye omgivelser viser fællestræk i de internationale tendenser
og understreger samtidig kunstnernes egne individuelle udtryk. 20
kunstnere fordelt over 10 lande er
inviteret til at deltage. Blandt veteranerne inden for studieglasbevægelsen kan nævnes: Finn Lyngaard,
Danmark; Makoto Ito, Japan, Klaus
Moje, Australien; Lino Tagliapetra,
Italien og Joel Philip Myers, USA.
En gruppe progressive yngre kunstnere er udvalgt på baggrund af
deres særpræg og lovende kunstneriske talent, bl.a. Sylvia Levenson,

Exit af Alison Kinnaird

4

Argentina; Massayo Odahashi,
Japan og Stig Persson, Danmark.
Kunstnerne er inviteret til at bidrage
med nye værker, fremstillet specielt
til udstillingen. Det er et vigtigt
udgangspunkt, at kunstnerne har
frie hænder med hensyn til deres
præsentation. Vi er overbeviste om,
at resultatet vil bidrage med nyskabende værker til inspiration i de
kommende år, således at denne
milepæl med markeringen i Ebeltoft
vil stå som et pejlemærke i kunsthistorien og vise spændvidden i
tekniske tilgange til materialet og
glaskunstnernes unikke, skabende
formsprog.

Værkerne vil naturligvis være
repræsenteret ved såvel det blæste
som det støbte, slebne og bemalede
glas. Udstillingen ledsages af et veludstyret og rigt illustreret katalog.
Udstillingen, der varer frem til
januar 2007, vil desuden indeholde
et afsnit om Glasmuseets historie,
illustreret ved værker fra museets
samling, ledsaget af tekst og fotos
om museets udvikling.

Indvielsen den 28. juni
– program for dagen
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00.
12.00.
13.00.
14.00.
19.00.

Indvielse ved H.M. Dronning Margrethe 2
Museet åbnes for indbudte gæster
Sandwich i haven for indbudte gæster
Åbning af ”20 Years On”
Fest med middag og dans

Dagen igennem vil der være forfriskninger og musikalske indslag.
Tilmelding - Museumsindvielse og fernisering
Museets ansatte og frivillige hjælpere, medlemmer af Glasmuseets Venner,
kunstnere fra ind- og udland, sponsorer og venner af huset er inviteret til
museumsindvielsen og åbningen af udstillingen ”20 Years On”.
Tilmeldingsblanket findes på invitationen. Bekræftelse på tilmelding og
informationer om mødetidspunkt mv. udsendes herefter. Da deltagerantallet er begrænset, vil tilmelding ske efter først-til-mølle-princippet.
Fest
Glascaféens dygtige kok – Karen Kjærgaard – står for festmiddagen.
Menu
Forret: Laksetatar med citronskum og hjemmebagt brød.
Buffet med helstegt oksemørbrad og lam. Lækre hjemlige og eksotiske
salater og dressings samt brød. Gode oste med tilbehør. Lidt sødt. Kaffe &
te. Drikkevarer forhandles til rimelige priser.
Efter middagen spiller Swingbanden op til dans - 18 mands big band
orkester. Museumshaven er åben for festens gæster.
Pris for deltagelse i festen: 360 kr. Tilmeldingsblanket findes på invitation. Tilmelding er gældende efter indbetaling pr. check, på girokort
eller i bank eller via netbank. Indbetalingskort kode 73 kreditornr. 828
704 31, mærket ”indvielsesfest”
Max. deltagerantal er 400 personer, så tøv ikke for længe med tilmelding.

Museumsindvielse og fest den 28. juni
– gi´ en hjælpende hånd på festdagen
Planlægningen af festlighederne i anledning af museumsindvielsen og festen den
28. juni er i fuld gang. Et festudvalg
bestående af medlemmer af bestyrelsen for Glasmuseets Venner og Fondens
bestyrelse samt museets ansatte har den
sidste måned lagt program for dagen og
udfærdiget alenlange lister over alt, hvad
der skal til for at gøre dagen indholdsrig
og festlig.
Vi vil være taknemmelige, om medlemmer af venneforeningen vil være behjælpelige med en håndsrækning, enten i
forberedelserne eller på selve dagen
eller ved den efterfølgende oprydning.
Arbejdsopgaverne er bl.a. opsætning af
afspærring og stole til indvielsen, fabrikation af sandwich, udskænkning af øl og
vin og meget mere.
Kontakt venligst museet, 8634 1799, og
meld jer under fanerne hos det frivillige
korps.
Overnattende kunstnere
Mange kunstnere fra ind- og udland har
meldt deres ankomst på dagen. Museet
har tidligere nydt godt af venneforeningens gæstfrihed overfor tilrejsende kunstnere, og vi håber døren står på klem på
denne dag. Såfremt I har mulighed for
at huse overnattende kunstnere i Ebeltoft
og nærmeste omegn, bedes i kontakte
museet hurtigst muligt.
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Tekst: Jan Kock.

Modus – Fornem pris til Holmegaard Glasværk
Glasværket har netop modtaget
hele to internationalt anerkendte
og eftertragtede designpriser;
nemlig IF Product Design Award
og Red dot Award for glasserien
Modus, der er skabt af designeren
David Garcia og Martin Larsen.
Som omtalt i forrige nummer af
Glasposten er Holmegaard i gang
med en stor fornyelse, og til den
ende hører også nye designere.
Modellen er, at man knytter sådanne
til glasværket fra opgave til opgave
i stedet for som tidligere, hvor man
havde fast tilknyttede designere.
Men hvem er nu David Garcia og
Martin Larsen, for de har en anden
baggrund end de fleste, som kommer fra vore mange studieglashytter?

David Garcia er født i Spanien i
1970 og uddannet arkitekt fra The
Bartlett Architecture i London, ligesom han har en kandidatgrad i kunst
og teori fra universitetet i Barcelona.
Han arbejder på arkitekt Henning
Larsen tegnestue og underviser på
Kunstakademiets Arkitektskole.
Martin Larsen er født i 1970, og
er uddannet som industriel designer fra Royal College i London,
foruden at han er diplomingeniør.
Efter at have arbejdet på forskellige
tegnestuer i London vendte han i
2002 tilbage til Danmark og etablerede tegnestue sammen med David
under navnet Garcia + Larsen.
Der er al god grund til at ønske dem
tillykke med Modus, som griber

Modus
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tilbage til nogle af de stilidealer,
som arkitekt Jacob E. Bang rendyrkede på Kastrup Glasværk sidst i
1950’erne, og som igen er inspireret
af den betydelige tyske designer
Wilhelm Wagenfeld, som knytter
linier tilbage til Bauhaus initiativet i
mellemkrigsårene.
Se mere på Holmegaards
hjemmeside
www.holmegaard.com
Designerne af Modus
David Garcia og Martin Larsen

Tekst: Jan Kock.

Tag med til prisoverrækkelse på Anneberg m.m.m.

Efter Anneberg besøges Arresø
Glashytte (www.arresoeglass.dk) i
Tisvildeleje, hvor Ina Mathiasen og
Hans Friederichsen vil vise os deres
glashytte og udstilling.
Eftermiddagen afsluttes i Kregme,
hvor Nana og Andrew Brown åbner
dørene for os i Glassmedjen (www.
glas-smedjen.com).
Jyllandsfolket vil stige på bussen i Odden Færgehavn og blive
transporteret til Anneberg, videre
til Rørvig, hvor vi færges over til
Hundested, hvorfra vi fortsætter
til Arresøhytten (4870 8340) på
Nyvej 18 i 3220 Tisvildeleje. Herfra
køres videre til Glassmedjen (4774
8520) i Kregme, lige i rundkørslen,
Frederikssundsvej 3, Kregme, 3300
Frederiksværk. Fra Kregme kører vi

over Munkholmbroen, - hvad med
en vaffelis her? videre over Holbæk
til Odden Færgehavn.
Tidsplan for fredag den 14. juli
2006:
07.45 Mødetid ved færgen
- uddeling af billetter
08.00 Afgang Ebeltoft Færgehavn
08.45 Ankomst og afgang
Odden Færgehavn
09.30 Anneberg.
14.30 Arresøhytten
16.00 Kregme
19.00 Afgang Odden Færgehavn
19.45 Ankomst Ebeltoft.
Pris for turen for jyllandsfolket
og ikke selvkørende sjællændere:
475 kr. Inklusiv bus, overfarter med
Molslinien og Rørvig-Hundested
samt platte og kaffe på Anneberg.
”Selvkørende” sjællændere:
150 kr. Inklusiv platte og kaffe på
Anneberg.

Foto: Jørn Bech

Efter overrækkelsen vil der være lejlighed til at besigtige stedets alsidige
glassamling. Til frokost, er der reserveret plads i restauranten, hvor der
serveres en lækker platte og kaffe.

Tilmelding:
Indsend vedlagte kupon og indbetal samtidig det aktuelle beløb på
giro eller i bank på Indbetalingskort
kode 73 kreditornr. 828 704 31,
mærket ”Anneberg-turen” senest 1.
juni 2006.
Tilmelding er først gældende når
betaling er registreret.

Foto: Jan Kock

Årets éndagsudflugt går i år til
Sjælland, hvor vi fredag den 14.
juli skal overvære prisoverrækkelsen af Hempels Glaspris på
Anneberg Samlingerne (www.
anneberg-museum.dk).

Arrangementet gennemføres kun
som bustur ved min. 25 tilmeldte.
På gensyn
Jørn Bech (Tlf.: 8637 7010) og
Jan Kock (Tlf.: 8627 5564)
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Tekst og foto: Marie Retpen

Værdier og metaforer
Den unge glaskunstner Marie
Retpen beretter her om sig selv:
Er 27 år og uddannet glaspuster
fra bl.a. Danmarks Designskole og
Kosta Glasskola i Sverige. Efter endt
uddannelse har jeg arbejdet som
glasassistent i ind - og udland, samt
med frembringelse og udstilling af
egne værker.
Arbejder både med mindre serier
af brugsgenstande til butikker, samt
med mere unikke objekter til udstillinger og konkurrencer.
Gennem det sidste år har jeg
arbejdet på en serie konceptuelle,
skulpturelle former. Udgangspunktet
for serien har været spørgsmålet;

Drikkeglassene bliver blæst ned i
en spand med våde avispapirskugler. Alle glas bliver forskellige i
struktur og form

Som drikkeglassene er blondevaserne blæst ned i våde kugler af krøllet avispapir. Derpå er de afdækket
med plasticblonder og sandblæst.

”Hvilken rolle har jeg som kunsthåndværker i dag, og hvad kan jeg
bidrage med andet end blot endnu
en vase? ”
Min første påstand har været
værdier, som jeg mener, er en
stor mangelvare i vor tid. Værdier
som fx: nærhed, tilstedeværelse,
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Serien af varmedunke er bl.a.
blevet udtaget til Talente 2006
i München, samt til udstillingen
GEBLÜMT på galleri Crafts2eu i
Hamburg

Pudeskålene er blæst over våde
kugler af avispapir. Hver skål består
af to lag farvet glas, hvoraf dele af
det øverste bliver sandblæst bort.
Mønstret er inspireret af gamle
sofapuder.

opmærksomhed, samhørighed. Da
jeg naturligvis ikke kan give disse
værdier direkte, har jeg i stedet
arbejdet på at skabe fysiske metaforer som en slags reminder til beskueren.
Et eksempel herpå er mine ”varmedunke”. En varmedunk er en
genstand, som vi anvender på dage,
hvor vores kroppe fortæller os, at
vi skal stoppe op og give os selv
opmærksomhed, nærhed etc.
Ligeledes har jeg lavet en ”pudeskål”, inspireret af bløde, varme
sofapuder hovedet netop har forladt
og drikkeglas med en krøllet form
og struktur, som skal indbyde til
ekstra berøring og kærtegn.
Jeg vil, at mine objekter skal
udstråle stoflighed, fremkalde følelser og vække brugerens nysgerrighed og lyst til at interagere.
Mine objekter skal ikke blot
være til pynt – mine objekter skal
berøres!
Hjemmeside: www.retpen-glas.dk
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Tekst og foto: Jeannet Iskandar og Stine Diness Mikkelsen

Studielivet på Bornholm
Som to entusiastiske glasstuderende, vil vi give et kort indblik i studielivet på Glas- og Keramikskolen
på Bornholm. Vi er begge 1. års
studerende på skolens glaslinie.
Kort om skolen
Glas- og keramikskolen slog dørene op i 1998. Skolen er opdelt
i to adskilte linier: Keramik og
glas. Det er et treårigt studie med
selvvalgt praktikperiode på anden
årgang. Derudover er der iværksat
et forholdsvist nyt samarbejde med
Danmarks designskole, der giver os
mulighed for at tage en overbygning
på Danmarks designskole. Skolen
rummer p.t. 70 studerende. Der
optages max 12 studerende på hver
linie årligt.

Uddannelsens opbygning
Skolens undervisning er primært projektorienteret. Projekterne
suppleres af tekniske kurser, der
underbygger de problemstillinger,
der stilles i de givne projekter.
Foruden glasliniens kompetente
faglærere, er skolen dygtig til at forkæle os med kvalificerede gæstelærere. Dette giver en god dynamik og
pendant til det, der ellers let kunne
blive en meget lukket, lille verden.
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Vores studieforløb
Vi startede i september 2005 med
et langt introforløb med titlen: ”Fra
objekt til funktion”. Efterfølgende
har vi haft et redesign projekt.
Projektet forløb over seks uger.
Vi startede med at få udleveret et
oplæg samt billeder med emner
fra renæssancen, art nouveau og

Tekst: Jan Kock

funktionalismen. I hovedtræk gik
opgaven ud på, at vi skulle vælge
et emne, analysere dette i forhold
til et historisk, socialt og ideologisk
perspektiv og derefter give vores
bud på et redesign tilpasset vores
samtid.
Vi startede med en ekskursion til
kunstindustrimuseet, her begravede
vi os i museets bibliotek og trykkede næsen samt kameraer mod
montrerne med de udvalgte emner.
Godt rustet tog vi tilbage til øen
og fordybede os i research, idé
udvikling og fremstilling af prototyper. Seks uger senere fremlagde
hele 1. årgang resultatet af alsidige
og opfindsomme arbejdsprocesser.
Resultatet af vore anstrengelser præsenteres her.

Efter efterår kommer vår
- om den påtænkte glastur efteråret 2006
Målet for turen bliver forventeligt Coburg, Zwiesel, Passau i Bayrische
Wald, Tyskland og glashytter og museer i Bömische Wald, Tjekkiet.
Der er sket rigtigt meget i området. Så der er meget at komme efter for
nye deltagere såvel som for dem, der har været der tidligere.
For tilrettelæggeren af turen er der dog det store problem at forpligtigelser til anden side her i efteråret gør det umuligt at få indpasset
turen i kalenderen på et fornuftigt tidspunkt. Derfor udsættes turen til
2007. Nærmere i et kommende nummer af Glasposten.
Med venlig hilsen
Jan Kock

Se mere om skolen på
www.glasogkeramikskolen.dk
Hotel Wildermann i Passau

Arken, Frauenau

Fra Hotel Wildermann i Passau
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Foto: Jørn Bech

Vindere i Glaslotteri 2006
Elisabeth og Fritz Nielsen,
Randers

Heidi og Gunther Breig,
Hannover

Inger Ferbing, Herlev

S. Siune, Ebeltoft

Kunstner: Hartmann Greb
Kunstner: Andrew Brown

Kunstner: Tchai Munch

Hanne Wesenberg-Lund,
Randers

Egon Degn, Ebeltoft

Hanne Caspersen, Kolind
Kunstner: Carlos R.
Pebaque
Lone og Carsten Knudsen,
Skanderborg
Kunstner: Heinz Fischer
Kirsten Højgård, England

Kunstner: Marianne Buus
Kunstner: Marie Retpen
Lars Hasselstrøm, Randers
Harrestrup Invest, Grenå

Kunstner: Darryle Hinz

Kunstner: Koen
Vanderstukken

Carlos R. Pebaque

Arne Johansen, Kbh
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Kunstner: Net Cantrell

Kunstner: Steffen Dam

Gudrun Thuge Olsen,
Århus

Birgitte Mørch, Ebeltoft

Kunstner: Karen Nyholm

Kunstner: Andrew Brown

Ole Flemming Nielsen,
Randers

Kunstner: Jan-Erik
Ritsmann

Kunstner: Hartmann Greb

Foto: Jørn Bech

Nybyggeriet på nært hold
3. januar 2006

14. marts 2006 - Foto: Gert Præst

13. januar 2006

24. januar 2006

10. februar 2006

14. februar 2006

25. marts 2006

25. marts 2006
25. marts 2006
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Text by Christine Andersen and Edward Broadbridge

English Summary
Page 2
Leader
The Chairman is delighted to announce that
Her Majesty Queen Margrethe 2 has agreed
to open the new wing on 28 June 2006, the
20th anniversary of the opening of the
museum. Friends of the Museum are invited
to join the festivities and the Chairman
observes that a lot of voluntary assistance
will be needed, hoping that those who can
will spend a few hours helping or provide
accommodation for visitors.
The Chairman goes on to mention the
Friends’ Association’s gift to the Museum
and the present exhibition, “The Glass
Aquarium”, with the exciting addition of
living sea creatures.
He closes with his best wishes for the summer.
CH
Page 3-5 The new Museum
The new museum complex was designed
by architects 3xNielsen, and they have
included attractive, flexible exhibition
areas, a new workshop and facilities for
visitors. It will provide a worthy setting for
modern glass art with all its many forms of
expression, for small works, larger installations and plane glass.
20 Years On is the title of the opening exhibition, which will be curated by the British
artist and member of the Glasmuseum’s
Artistic Council, Liz Swinburne, who now
lives in the Netherlands. The main theme
of the exhibition is looking forwards, and
includes striking, characteristic work by
talented young artists. The museum’s history and continuity with the past twenty
years are emphasised in works by established artists who are still developing artistically, such as the museum’s founder,
Finn Lynggaard, and others from round the
world who have supported the museum
from the start. They have been invited to
contribute with new work specially made
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for this exhibition, which will be accompanied by an illustrated catalogue.
There is a detailed programme for the
opening festivities, and a reminder that
voluntary help will be needed. The number
of participants is limited to 400, so those
wishing to attend should return the form on
the invitation as early as possible.
CH
Page 6
Modus – top awards to
Holmegaard Glasværk
Holmegaard Glasværk has just received
two internationally recognised and muchcoveted design awards: the IF Product
Design Award and the Red Dot Award for
the glass series Modus, created by David
Garcia and Martin Larsen. In the reorganisation of the Glasværk new designers are
being employed on a one-off basis instead
of the previously permanent appointments.
David Garcia has studied in London and
Barcelona, while Martin Larsen trained
at Royal College, London. They now run
the Garcia & Larsen Architecture Design
Workshop in Copenhagen.
EB
Page 7
Trip to Anneberg
This year’s one-day trip includes the presentation of the Hempel Glass Prize at
Anneberg. The party will then visit Ina
Mathiasen and Hans Friedrichsen at Arresø
Glashytte, and Nanna and Andrew Brown
at Glassmedjen in Kregme.
Jan Kock had hoped to conduct a Glass
Journey to the south of Germany and the
Czech Republic in the autumn, but was
unable to find a suitable date free from
other engagements. There is a great deal to
see in this area, so the trip has been postponed until 2007. Further details in a later
issue of Glasposten.
CH
Page 8-9 Marie Retpen
This young glass artist trained at the
Danish School of Art and Design and
Kosta Glasskola in Sweden, then worked
as an assistant in glass studios in Denmark

and beyond. She produces small series of
applied art for shops and unique objects for
exhibitions. Working with sculptural forms,
she wishes to contribute more than ‘another
vase’ and in her work she seeks to express
values like closeness, attentiveness and the
sense of belonging through physical metaphors. The hot water bottles remind us of
physical needs, and ‘cushion bowls’, which
are inspired by warm sofa cushions, invite
touches and caresses. Her textured drinking
glasses are blown in buckets lined with balls
of wet newspaper, and call for involvement
and interaction from the user.
CH
Page 10-11 The Glass and Ceramic School
on Bornholm
Two enthusiastic first-year students on the
school’s glass line describe the three-year
course of study which can be followed up
by postgraduate work at the Danish School
of Art and Design. Much of the course is
project based, with supplementary technical courses and a period of practical training in the second year. The students started
with an introduction ’from object to function’ and continued with a redesign project
which started with pictures of work from
earlier periods. The students analysed their
subjects historically, socially and ideologically before adapting them to our own time.
There are about 70 students, and guest
teachers work together with the school’s
own teaching staff to ensure that the school
does not become an entirely self-sufficient,
closed universe.
CH
Page 11

After autumn comes
the spring
The goals for the coming trip are Coburg,
Zwiesel and Passau in Bayrische Wald,
Germany and glassworks and museums
in Bömische Wald in the Czech Republic.
There is much glass activity in the area and
plenty to see for both old and new travellers. But pressures this coming autumn have
necessitated the trip being postponed until
2007. Further information will appear in a
coming number of Glasposten.
EB
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GLASMUSEET EBELTOFT
AKTIVITETER

UDSTILLINGER
18. Marts – 5. Juni 2006

GLASMUSEETS
UDSTILLINGER
I UDLANDET

Fredag den 23. juni kl.20

Leopold og Rudolf Blaschka:
Glas akvarium

Onsdag den 28. juni kl. 10.00

Glasmuseet Ebeltoft – historien

Observationer

Åbning af den nye museum
Se programmet for hele dagen i bladet

Ann Wolff, Tyskland/Sverige:

Torsdag den 29. juni

En udstilling som fortæller museets historie
i ord, billeder og med værker fra den
permanente samling
28. Juni 2006 – 16. September 2007

12.03.06 - 21.05.2006
Glashütte Gernheim, Tyskland

Nogle af de besøgende kunstnere vil lave en
workshop i museets nye glashytte.

20 år frem

04.06.06 - sept. 2006
Finnish Glasmuseum, Riihimáki, Finland

Skt. Hans bål arrangeres i samarbejde med
Fregatten Jylland

Torsdag den 29. juni kl. 19.00
Foredrag samt diasshow af flere af kunstnerne i åbningsudstillingen ”20 År Frem”.
Tilmelding til: Anna Ibrahimi
ami@glasmuseet.dk
Senest d. 20. juni
Pris: kr. 50,- inkl. en glas vin.

ÅBNINGSTIDER
(bemærk nye åbningstider)
Januar - marts................ alle
April - juni ..................... alle
Juli - august .................. alle
September - oktober ..... alle
November - december .. alle

dage
dage
dage
dage
dage

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-16
10-17
10-19
10-17
10-16

Åbningsudstillingen kurateret af
Elizabeth Swinburne
28. Juni 2006 – 21. Januar 2007

26.01.07 - 29.06.2007
Mint Museum, NC, USA

Janusz Walentynowicz
En udstilling med Walentynowicz’s
nyeste værker
10. Februar – 28. Maj 2007

GLASHYTTEN og
GLASCAFÉEN
Museets nye Glasværksted og Glascafé vil
være åbne fra juni måned.

Den 24., 25. og 31. december samt
1. januar er museet lukket.

Se i øvrigt alle museets aktiviteter på www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.

