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GENERALFORSAMLING

Denne indkaldelse vil være den
vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling
og glaslotteri.

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR
KL 13.00
SOGNEGÅRDEN I EBELTOFT
Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning for
det forløbne år
· Regnskab og budget
· Fastsættelse af kontingent
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse og
suppleanter
· Valg af 2 revisorer og
1 suppleant
· Eventuelt
· Årets glaslotteri
Følgende bestyrelsesmedlemmer
er på valg:
Mogens Kaalbye (villig til genvalg)
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
Jytte Wainøe (ønsker ikke genvalg)
Og suppleanterne:
Ned Cantrell (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg)
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NYT ÅR - Festligt glasår
Der er meget, der tyder på, at det bliver et både spændende og festligt år på
Glasmuseet og i Venneforeningen.
Umiskendeligt er det i dette herrens år
2011, at Glasmuseet i Ebeltoft blev en
realitet og dermed kan fejre sit 25 års
jubilæum. Det vil blive festligholdt på
mange måder og Glasmuseets Venner
er selvsagt inviteret og med til at skyde
festen i gang.
Ved åbning af museets nyeste ”skud på
stammen” - et spændende og oplevelsesrigt Glasunivers og oplevelsesrum,
under det nye tag på den gamle bygning.
Ved jubilæumsdag og -fest den 14. maj
og ikke mindst ved de flotte udstillinger
- lige nu med ”Fra Hebsgaards Skattekiste” og ”Vejen frem” til kommende
”Pipaluke Lake” og den store Jubilæumsudstilling med museets samling fra
den 14. maj. Endelig er der udgivelse af
en jubilæumsbog midt på året.
Jo, der bliver nok at glæde sig til!
Herudover har venneforeningen en
række arrangementer og udflugter, startende i foråret med:
· Foredragsrække i ”Dansk Glasdesign”
i et samarbejde med Folkeuniversitetet - denne gang i København.
· Besøg ved Pipaluk Lake og Luftkraft
i København i marts.
· Glastur i 5 dage til smukke Madrid
i maj
og i efteråret:
· 2 dages-tur til Glassriket og
specielt Växjö i oktober.

· Søndagsudflugt til ”Midtjysk glas”
i september.
Se venligst indbydelser og nærmere beskrivelser i dette og kommende numre af
”Glasposten”.
Og endelig ikke at forglemme - den årlige generalforsamling og glaslotteri i februar – der er annonceret på denne side.
Finn Lynggaards Legat
Det var med stor fornøjelse at Glasmuseets Venner kunne være initiativtager
til indsamling og stiftelse af et rejse- og
studielegat for danske, udøvende glaskunstnere i anledning af Finn Lynggaards 80-års dag i 2010.
Og nu er den første legatportion så uddelt – på selve fødselsdagen den 11. januar 2011 og af Finn himself. Det blev
blandt mange kvalificerede ansøger, den
unge glaskunstner Johanne Jahncke, der
blev legatmodtager. Hun vil anvende
legatet på kr. 10.000,- til en studierejse
til Murano for at videreudforske de italienske teknikker, (se næste side).
Tillykke og ønsket om en inspirerende
tur til det italienske ønsker Glasmuseets
Venner.
Vi vil i næste nummer af Glasposten
bringe et lille portræt af Johanne.
Og så er der kun
tilbage at ønske:
GODT NYT GLASÅR!

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye

Tekst: Mogens Kaalbye · Foto: Hans Ringmacher
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Finn Lynggaards legat
Den 11. januar fik den unge glaskunstner Johanne Jahncke overrakt
legatet af fødselaren Finn Lynggaard.

I næste nummer af Glasposten bringer vi et lille portræt af legatvinderen Johanne Jahncke.
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Forannoncering af Thomas Skousen fra Østgruppen

Bustur til Glasriket den 8. - 9. oktober
Formålet med turen er dels at besøge glasmuseet i Veksjö, dels at besøge lokale glaskunstnere i området.
Det bliver en bustur med afgang

fra Helsingborg. Detaljeret program
og pris følger i næste nummer af
Glasposten.
Marker datoen allerede nu!

3

Tekst: Mogens Kaalbye · Foto: Hans Ringmacher

Årets studioglas
Så gentager Venneforeningen sidste års succes i form af ÅRETS
STUDIOGLAS - et tilbud til foreningens medlemmer - om at erhverve
et unikt stykke glaskunst, til en favorabel pris og samtidig støtte en ung
dansk glaskunstner.
Ideen med ÅRETS STUDIOGLAS der gerne skulle blive en tilbagevendende begivenhed og tilbud – har
til formål:
· At støtte danske studio-glaskunstnere, både til at eksponere
sig selv og for at skabe omsætning.
· At tilbyde foreningens medlemmer et unikaglas til en rimelig pris.
· At udbygge et af vennforeningens
formål ”At understøtte glaskunstnere og glasmiljøer i Danmark”.
Årets kunstnere og valget
Kriterierne for valg af glaskunstnere
til at fremstille ÅRETS STUDIOGLAS
har været, at det skulle være unge,
uddannede glaskunstnere på iværksætterkurs, eller up-coming glaskunstnere, der har gjort sig bemærket i en eller anden sammenhæng.
De nominerede i dette første år med
dette medlemstilbud har været:
Ditte Hvas, Frøstrup.
Arbejder primært med unika, bl.a.
fine, lette skåle og fade i pate de
verre teknik, d.hvas@hotmail.com
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Christian Nørgaard Christensen,
Luftkraft Glasstudie, Amager.
Arbejder med Unika, bl.a. havdyrlignende skulpturer med silikonepigge.
www.noergaardglas.dk
Morten Klitgaard Madsen, Nexø.
Arbejder med Unika i blæst
glas med elegante optiske spil.
mortenkmadsen@gmail.com
Valget i år faldt på Christian
Nørgaards havdyr-figur „Association“, der er afbilledet her. Om årets
glas siger bestyrelsens kunstneriske
rådgiver Ned Cantrell:
„Christians kreatur er blæst, sandblæst og pålagt silikonespidser.
Silikonen er blød og taktilt i kontrast
til glasset. Kreaturet, der er 12-14
cm i diameter, står stabilt ved hjælp
af en gummiring. Formen leder mine
tanker hen til et undervandsvæsen
med gabende mund, der viser en
række skarpe tænder. Det er en fræk
overraskelse at spidserne er blød
silikone. Sammen med glassets velourbløde overflade
bliver dyret lidt ”nuttet”
alligevel!“
Bestilling af
ÅRETS STUDIOGLAS
Årets værk kan købes
for en favorabel pris på
kr. 1.500,- og kan bestilles via foreningens mail:
glasvenner@glasmuseet.dk

eller ved formanden, Mogens Kaalbye på telefon 4037 8908.
Værket fremstilles eksklusivt i 30
nummererede og signerede eksemplarer og kan bestilles fra ”Glaspostens” udsendelse og frem til den
1. april 2011.
Skulle der komme flere end 30 bestillinger, vil der blive trukket lod, for at
give alle medlemmer lige muligheder. Medio april vil det enkelte medlem modtage besked om resultatet.
Venneforeningens bestyrelse håber
at medlemmerne vil tage så godt
imod dette tilbud, at det kan blive en
årlig tilbagevendende begivenhed,
til glæde for medlemmerne og til
gavn for unge glaskunstnere.
Mogens Kaalbye

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Glasmuseet
fejrer 25 års
jubilæum
Med indvielsen af GLASUNIVERS i
januar tog Glasmuseet hul på jubilæumsåret. Et år, der byder på en
vifte af forskellige arrangementer.
Per Steen Hebsgaards udstilling
fortsætter til 1. maj, og i februar
og marts får museet besøg af to
spændende kunstnere, repræsenteret i udstillingen. Mandag den 28.
februar vil Malene Landgreen fortælle om sit kunstneriske arbejde
med glas og maleri, og mandag den
28. marts tager Tróndur Patursson
os med på en rejse ind i naturens
og glassets verden. Onsdag den 6.
april går sognepræst Morten BayMortensen tæt på de kristne motiver
i Peter Brandes’ glasruder, som frem
til maj kan opleves på Glasmuseet.
Jubilæumsåret byder på fire nye
udstillinger. Fra marts til juni viser
museet nye værker af Pipaluk Lake
under titlen DROPS, og den 14. maj
åbner den store jubilæumsudstilling
med værker fra museets samling,
udvalgt og opsat af Bjørn Nørgaard.

HM Dronningen har støttet Glasmuseet fra begyndelsen. Hun blev som den første livsvarigt
medlem af venneforeningen, og har som protektor besøgt museet ved flere lejligheder.
Her ses hun og HKH Prinsgemalen på Glasmuseet i 2001 i forbindelse med byens jubilæum.

I forbindelse med jubilæet udgiver
museet en omfangsrig bog, skrevet
af kulturskribent Niels Houkjær. I
bogen gør han status over museets
første 25 år og tegner samtidig et
mangefacetteret billede af studioglasset før og nu. Bogen vil også
indeholde Bjørn Nørgaards overvejelser omkring jubilæumsudstillingen og glasset som kunstnerisk
materiale, og vil selvfølgelig være rigt
illustreret. Bogen udkommer i juni.
Fra midten af juni og til oktober
kommer en spektakulær installation til Glasmuseet: Lucio Bubaccos
ETERNAL TEMPTATION. En imponerende totalinstallation bestående
af mange mindre figurgrupper engle, djævle og mennesker, fremstillet i lampeglas - der tematiserer

menneskets evige vandring mellem
himmel og helvede. Det fabelagtige håndværk og det religiøse tema
udfoldes i tre foredrag med glasmager Jens Kondrup, sognepræst
Morten Bay Mortensen og kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen.
Museets have vil også blomstre i
år. Bedene fornyes og der arrangeres foredrag og fortælling i haven.
Drambryggerne kommer også på
besøg i sensommeren.
Året slutter med gruppeudstillingen 3 VISIONS IN GLASS, som
åbner 15. oktober. De tre kunstnere
bor alle i Venedig og arbejder på
Murano.
Reservér allerede nu den 14. maj til
udstillingsåbning og jubilæumsfest!

5

Tekst: Jan Kock

Tekst: Mogens Kaalbye

Facetter af internationalt
glas og glaskunst

Madrid kalder

Foredragsrække i Folkeuniversitetet
i København (16/3 til 13/4 2011)
Hold 1045: 5 onsdage 17.15 - 19.00
Ved lektor, mag.art. Jan Kock,
museumsinspektør Jørgen SchouChristensen, seniorkurator Randi
Gaustad, 1. antikvarie Gunnel
Holmer, konservator Torben Sode.
Tilrettelægger: Jan Kock
Glaskunst har sine højdepunkter
og sine faglige traditioner, både
indenlandske som udenlandske.
Vi ser på det norske glasværk på
Nøstetangen fra 1741, som smeltede
tysk og engelsk glastradition sammen til noget helt nyt. Vi ser på den
franske glaskunstner Emile Gallé og
på Art Nouveau og Jugendstilen.
Her fik glasset i 1800-tallets sidste årti en markant stærkere placering som kunstnerisk medie og
materiale for kunsthåndværket
Vi gennemgår forvandlingen af
svensk glasproduktion i mellemkrigsårene fra traditionel produktion til en selvstændig glaskunst på højt europæisk niveau
Dernæst ser vi på tendenserne inden
for det tyske og østrigske område.
Gennem 20’erne og 30’erne er
det den funkisagtige stil Art Deco
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der dominerer og siden Bauhaus.
Slutteligt ser vi på den lange tekniske
tradition, der ligger bag nutidens
manuelle glasproduktion. Vi besøger en række tidslommer i Tyrkiet,
Syrien, Hebron, Ægypten og Indien,
men også her forsvinder traditionerne hastigt.
Forelæsningsrækken afholdes i samarbejde med Glasmuseets Venner.
Program:
1. Graverte glass i Danmark-Norge
på 1700-tallet. (RG)
2. Frankrig i centrum. Glaskunst fra
1800-tallets slutning. (JS-C)
3. Konstnären, hantverkaren och det
svenska glaset under 1900-talets
första hälft. (GH)
4. Avantgarde i tysk glaskunst fra omkring 1900 til 2. verdenskrig. (JK)
5. Fascinerende glasteknikker
gennem århundreder. (TS)
Forelæsningsrækken foregår på Nørre
Campus, Det Naturvidenskabelige
Fakultet (www.ku.dk/kort/). Lokale
oplyses senere.
For tilmelding kontakt Folkeuniversitetet på telefon 35 32 87 09 eller
hjemmesiden www.fukbh.dk.
Prisen er kr. 450 for hele forelæsningsrækken. Rigtig god fornøjelse!

Glastur til det spanske
29. april til 3. maj 2011
Et af de steder i Europa, hvor studioglasset har markeret sig, er i det
spanske område, så der venter oplevelser med noget af de ypperste i
avantgardeglas tillige med, at der vil
blive lejlighed til at se noget af det
mere traditionelle glas fra området.
Årets glastur er arrangeret i samarbejde med vores spanske venneforening (Amigos del MAVA) og
vil derfor tage afsæt i to markante
museer, arbejdende glasværksteder
og glasskole på Museo del Arte en
Vidrio (MAVA) i Alcarcòn i udkanten af Madrid og Museo La Granja i
Ildefonso i Sagovia.
Hele arrangementet vil blive koncentreret omkring Madrid, og da
vi er i et unikt mekka for kunst og
historie, vil besøg på berømte kunstsamlinger som PRADO og Thyssen
Museet være en naturlig og oplevelsesrig del.
Hertil kan så lægges den smukke
by Madrid, det spanske køkken,
der nok er værd at gæste, og en
kvalificeret guide på hele turen, idet
den spanske glasvenneforeningsformand, Miguel Angel Carratero,
vil deltage.

TILMELDINGSKUPON

MADRID-TUR
Undertegnede ønsker at tilmelde sig turen
til Madrid 29. april til 3. maj 2011
Museo del Arte en Vidrio

Det overordnede program for de
5 dage vil forme sig således:
FREDAG DEN 29. APRIL
Flytransport Kastrup-Madrid,
indkvartering, bykig og middag.
LØRDAG DEN 30. APRIL
Besøg på MAVA i Alcorcòn,
frokost, besøg på La Granja i
Sergovia, individuel middag.
SØNDAG DEN 1. MAJ
Besøg på PRADO-museet, frokost,
besøg på Thyssen Museet.
Individuel middag
MANDAG DEN 2. MAJ
Bytur og shopping, galleribesøg
efter ønske, individuel middag.
TIRSDAG DEN 3. MAJ
Morgenvandring i centrum,
guidet bustur og hjemrejse.
Overnatning vil finde sted på et
4 stjernes hotel TRYP ATOCHA
vis-a-vis PRADO og altså i centrum.
Turen gennemføres ved min. 20 deltagere.

Rejsen koster kr. 4.000,- pr. person
og prisen dækker:
· Flyrejse fra og til Kastrup
· Alle 4 museumsbesøg
· Bustransporter
· Frokost i to dage
samt middag fredag aften
· Overnatning på 4 stjernet hotel
i 4 nætter m/morgenmad i
dobbeltværelse
(tillæg for enkeltværelse kr. 600,-)
Men ikke middag i 3 aftener og rejse
til og fra Kastrup.
Tilmelding
Man tilmelder sig ved at indsende
tilmeldingskuponen eller kopi heraf,
og samtidig indbetaler et depositum på kr. 1.000,- pr. person til
foreningens konto i Sparekassen
Kronjylland. I tilfælde af aflysning
ved for få deltagere, vil depositum
blive tilbagebetalt. Tilmelding bedes
foretaget senest den 5. marts 2011.
På turudvalgets vegne
Mogens Kaalbye
PS: Bemærk venligst at den tidligere
planlagte glastur til Venedig først
finder sted i 2012.

Navn

Navn

Adresse

Postnr.

By

Telefon

Mail-adresse

Underskrift

Ønsker enkeltværelse (tillæg kr. 600,-)
Ønsker dobbeltværelse
evt. delt med:

Kuponen (eller kopi heraf) indsendes
senest den 5. marts 2011 til Mogens
Kaalbye, Nygade 7, 8400 Ebeltoft.
Samtidig med tilmeldingen indbetales
et depositum på kr. 1.000,- pr. person
til konto i Sparekassen Kronjylland,
reg. nr. 9360, kontonr. 3085606904.
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Tekst: Dagmar Brendstrup

DROPS
Pipaluk Lake i ny udstilling på
Glasmuseet Ebeltoft
Er der en kunstner, der i ordets mest
positive betydning har lighed med
sit materiale, så er det Pipaluk Lake.
Af statur kan hun som materialet
glas virke lidt skrøbelig, men i sine
arbejder er hun intens og stærk.
Pipaluk Lake har gennem mere end
20 år udforsket, udfordret og eksperimenteret med glas. Hun har, som
var det tekstile stoffer, formet og
draperet med glasset så meget, at
man fornemmer det varme flydende
materiale i de mange, spændende
former.
Piapluk Lake bygger sit kunstneriske
arbejde på eksperimenter med vinduesglas i forskellige tykkelser og
metaller, der bygges sammen og
placeres i en ovn. Under opvarmningen er tyngdekraften en medvirkende faktor i den formgivende
proces, hvor kobber, messing og
jern præger glasset og flade bliver
til form. Metallerne giver også en
afsmitning i glasset. Bestemte farveudtryk opnås ved at påføre glasog metaldelene forskellige pigmenter, syrer og salte.
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Materialernes møde og deres gensidigt forvandlende egenskaber i
den varme ovn, er omdrejningspunktet i projekter, som lader
glassets uopdagede potentiale og

skulpturelle kvaliteter komme til
syne. I de seneste værker, som
er med på udstillingen i Ebeltoft
har Pipaluk Lake bevidst arbejdet
med at synliggøre hvilke kræfter,

De metaltråde som har trukket sig
igennem glasset og aftryk skabt
af metalstykker, er eksempler på
fysiske spor, der vidner om handlinger, som har fundet sted.
Som et nyt dogme har Pipaluk
Lake valgt at indarbejde bæredygtige vaner, både på de praktiske og
tekniske planer. Dråben er et billede på den lille enhed, som i det
små - hvis den insisterer, kan gøre
en forskel.
Titlen DROPS er mangetydig og
henviser både til arbejder, som har
en dråbeformet karakter og samtidigt til betydningen, at lade falde eller at give slip. Et billede på
den proces som foregår, når glasset opvarmes, kommer i bevægelse
og formes i ovnen.

der har styret glasset. Tråde binder
sammen og skaber kontakt mellem
metal og glas, mellem flade og
rummelighed samt det abstrakte
og sanselige.

Pipaluk Lake deltog i 1989 i
Forårs- og Efterårsudstillingen på
Charlottenborg, siden har hun
deltaget i næsten 30 udstillinger i Danmark og i udlandet, og
hver gang har kunstneren høstet
stor anerkendelse. Pipaluk Lake har
også haft flere udsmykningsopgaver
bl.a. til Geels Kirkesal, Lundtofte
Sogn og Kirke, Virum.
En del af de nye værker til udstillingen på Glasmuseet har Pipaluk Lake
skabt i Statens værksteder for

Kunst og Håndværk på Gl. Dok
i København. Det er blevet til en
række store spændende monumentale værker, hvor Pipaluk viser, at
hun mestrer både materiale, kemi
og form og udtryk.
Dagmar Brendstrup
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Tekst: Jytte Wainø

Integration af glaskunst i byggeriet
Udsnit af udsmykningen

I ældre epokers arkitektur var det
helt naturligt, at der eksisterede et
integreret samspil mellem kunstnere og arkitekter. Op gennem
tiderne viser historien mangfoldige
eksempler på, at udsmykning på
en bygning har tilført en dynamik,
hvor det virkelig er lykkedes at få
en sammenhæng mellem arkitekturen og kunsten.
Med modernismen opstod spørgsmålet imidlertid, hvorvidt den
kunstneriske udsmykning skulle
indgå i byggeriet. Meget byggeri
blev efterhånden minimalistisk og
kunst og arkitektur blev adskilte
kunstarter. Arkitekturen mistede sin
sanselighed, nærhed og stoflighed.
Postmodernismens brud med den
modernistiske tradition medførte en
renæssance for tanken om, at bygningen skulle være fortællende og
ikke blot fremstå som en isoleret
form.
I dag kan kunsten igen opleves
i byggerierne, men integration af
kunsten skal naturligvis kun ske,
når det beriger og øger bygningens
samlede kvalitet.
Nye teknologiske muligheder har
skabt grundlag for en ny måde at
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Holstebro Gymnasium og HF

integrere kunsten, og hermed også
glaskunsten, i moderne byggerier
som skoler, lufthavne, sygehuse,
biblioteker og virksomheder.
Holstebro Gymnasium & HF
I 2006 blev Holstebro Gymnasium
om - og udbygget, hvorved skolens
fysiske rammer blev tilført et væsent-

ligt, nyskabende arkitektonisk element. Hele den nye tilbygning er
tegnet af JJW Arkitekterne, som har
valgt at beklæde bygningens ydre
med translucent facadeglas.
Arkitekterne anbefalede kunst integreret i facaden i et afgrænset felt, og
Gymnasiets rektor valgte kunstneren
Bjørn Nørgaard til denne udsmyk-

ning, da skolen i forvejen havde
et mangeårigt samarbejde med
kunstneren. Udsmykningen blev
herefter tegnet af Bjørn Nørgaard,
arkitekterne forstørrede tegningen i
Auto CAD og udsmykningen blev
projekteret i samarbejde med JJW

Holstebro Gymnasium og HF
i aftenbelysning

Arkitekterne. Glasarbejdet er udført
på Per Hebsgaards værksted.
Udsmykningen består af en sammenhængende glasfrise med en
længde på 27 meter og en højde
på 80 cm, udført i forskelligt farvet
glas, som er limet på en petroleumsblå glasplade. Mønstret er yderligere sandblæst og hertil påført folie

af rustfrit stål, der forstærker det
figurative forløb.
Bjørn Nørgaard har i sin udsmykning
taget udgangspunkt i Gymnasiets
virke, nemlig at uddanne unge i det
kunstneriske fakultet, det naturvidenskabelige fakultet (DNA strengs
symbolet), det humanistiske fakultet
(symbolerne med kærlighedens og
kundskabens frugt i slangehovederne i hver ende af udsmykningen) og
det samfundsfaglige fakultet (med
de historiske vikingetids symboler).
Glasudsmykningen blev således en
stedspecifik udsmykning.
Udsmykningen kan ikke opleves
indefra, da glasfrisen er beklædt
med en plade på bagsiden, hvorpå
der er placeret lysarmaturer, der
bagfra belyser frisen i aften og nattetimerne. Ringkøbing Amt var bygherre på den nye udvidelse og glaskunsten er finansieret via byggeriet.
Arkitekturen og udsmykningen
fremstår i et overbevisende samspil,
der på en fornem måde sammenføjer nyt og gammelt i et modernistisk
formsprog, som giver Gymnasiet et
markant løft.
Næstved Hovedbibliotek
Næstved Hovedbibliotek er tegnet
af Arkitekterne AK 83 i 2004, med
Næstved Kommune som bygherre.
Kommunen ønskede at få integreret kunst i byggeriet og kontaktede

Udsmykningen på Næstved Hovedbibliotek

Ny Carlsbergfondet, der anbefalede kunstneren Nils Erik Gjerdevik
til opgaven. Kunstværket, der er
skræddersyet til hovedbiblioteket
er finansieret ligeligt af Næstved
Kommune og Ny Carlsbergfondet.
Udsmykningen er en ca. 3 meter
høj og 80 meter lang glasmosaik.
Den består af 15.000 glasstykker
fordelt på vinduesbåndene i det
høje torverum og felterne er fremstillet på glarmester Per Hebsgaards
værksted.
Glascollagen løber hen over fire
store glasflader som et sammenhængende dekorativt bånd, der kroner rummet og følger læsesalens
loft. Udsmykningen består af en
grid-struktur i varierede farver, som
gør fladen dynamisk og animerer
betragterens øje til at løbe med og
tage blikket udover kanten.
Fortsættes næste side
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Revisionsfirmaet Deloitte i Silkeborg

Glasudsmykning fra Rigshospitalet i København

Den formelle struktur afbrydes af
figurative enheder, der saboterer
den overordnede orden.
Kunstneren har skabt en form for
oplysningens lys,- netop på et bibliotek, og på forunderlig vis vil man
på solskinsdage opleve, hvordan
det farvede lys spejles på vægfladerne under vinduerne og opleves
som en lovsang til lyset.
Udsnit af glasmosaik fra
Næstved Hovedbibliotek
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Rigshospitalet i København
Ny Carlsbergfondet reagerede positivt på en ansøgning fra Rigshospitalet om økonomisk støtte til udsmykning af Rigshospitalets afdeling for intensiv terapi.
Afdelingens daværende leder, overlæge Lars Heslet, valgte i samråd
med fondet kunstneren Henning
Damgaard-Sørensen til opgaven.
Udsmykningen blev udført i flere
farvestrålende glasmosaikker, hvoraf den ene er placeret lige ved
indgangen til afdelingen som en
polykrom velkomstfanfare.
Glasmosaikkerne gennemlyses via
den bagvedliggende rude og oplyser således det omgivende rum med
de farver, som bor i glasset. De
konkrete former overlapper på skift

hinanden, hvorved nye farver dannes. Alle mosaikker blev realiseret i
et samarbejde med Per Hebsgaard.
Professor, overlæge Lars Heslet og
arkitekt Kim Dirckinck-Holmfeld
har i 2007 skrevet bogen, ”Sansernes
Hospital”. Det er en tankevækkende
bog, der handler om betydningen af
kunst, arkitektur og musik, der kan
medvirke til at fremme helbredelse
på hospitalerne.
Revisionsfirmaet Deloitte
i Silkeborg
Glasskulpturen ”Opsving” i indgangspartiet ved Revisionsfirmaet
Deloitte er udført af glaskunstneren
Hanne Frandsen. Opgaven gik ud
på at synliggøre en glasvæg imellem
indgang og trappeopgang, således
at man ikke gik ind i glasvæggen.

Udsmykningen er kuber, der
”sprænger” sig ind igennem glasvæggen og danner rum til begge
sider. Kuberne er fremstillet i rustfrit
stål og fladerne udfyldt med glas
af typen Bulls Eye og Artista samt
Dichroic, der er fuset sammen.
I den kube, der er anbragt på spidsen, er der konstant LED lys. I
kuberne, der svinger op, er der
ligeledes LED lys, disse tændes og
slukkes skiftevis, med start forneden
og slut i toppen. Da hoveddøren ind
til den udsmykkede væg også er af
glas, kan udsmykningen ses udefra
og i aftentimerne er glaskunsten en
fascinerende og sanselig oplevelse.
Fra Rigshospitalet i København

Kunst som en del af bygningen
kan trækkes fra i skat
Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af en bygning eller
som en del af dennes nærmeste
omgivelser, kan afskrives efter
samme regler som anvendes ved
afskrivning af bygninger.
Den kunstneriske udsmykning skal
være muret, fastnaglet eller på
anden vis gjort fast til bygningen
eller dens nærmeste omgivelser.
Afskrivningen kan ske med indtil 5
pct. årligt af anskaffelsessummen.
Kunstudsmykning i
offentlige byggerier
STAT: I forbindelse med statsligt
byggeri skal der i en byggebevilling,

hvor håndværkerudgifterne overstiger 1 mio. kr., afsættes et beløb
svarende til 1,5% af håndværkerudgifterne til kunstnerisk udsmykning.
Ved regionale og kommunale
byggerier kan der søges støtte fra
Statens Kunstfond til finansiering
af udsmykning, blot skal ansøgerne
kunne medfinansiere 25% af de
samlede udgifter.
REGIONER: De fem regioner i
Danmark har forskellige syn på
midler til kunstudsmykning af nye
byggerier i deres regi. Det kan være
1% af håndværkerudgifterne i et
byggeri, dog max. 500.000 kr. eller

det kan være en aftale om at afsætte
1% af den samlede anlægssum.
KOMMUNER: Ikke alle kommuner
har en generel aftale om at afsætte
midler til kunstnerisk udsmykning i
deres byggerier, men har et ønske
om at finde midler til udsmykning,
når det er hensigtsmæssigt at få integreret kunst i byggeriet. Midlerne
fremskaffes enten i kommunen eller
hos fonde. Enkelte kommuner har
en aftale om, at en fast procentdel af
indtægterne ved salg af kommunens
ejendomme overgår til en udsmykningspulje, hvor procentdelen her
kan være op til 2%.
Jytte Wainø
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2 AGM 2011
The AGM will be held on 26 February with the
following agenda:
· Election of the chair
· The Committee’s report
· Accounts and budget
· Fixing the subscription
· Motions received
· Election of the Committee and substitutes
· Appointment of two auditors and one substitute
· Any other business
· This year’s Glass Lottery
The following members of the Committee are
standing for re-election: Mogens Kaalbye, Jørgen
Hoffgaard, and substitutes Ned Cantrell and Bodil
Bast. Jytte Wainøe wishes to stand down.
Page 2
Leader: A festive year in glass
The Chairman looks forward to an eventful year for
the Glasmuseum and the Friends Association, in
which the museum celebrates its 25th anniversary
in several ways. These include opening the Glass
Universe, a jubilee day in May and publication
of a commemorative book, as well as exhibitions, lectures and visits. The first award from
Finn Lynggaard’s Fund will be presented by Finn
Lynggaard himself to Johanne Jahncke, who will
spend it on a study tour to Murano. The Chairman
offers congratulations and wishes Friends of the
Glasmuseum a happy new Glass year.
Page 4
This year’s studio glass is by Christian
Nørgaard. It is blown and sandblasted, with soft,
tactile spikes of silicone as a contrast to the glass.
With its wide mouth lined with surprisingly soft
teeth, artistic adviser Ned Cantrell sees it as an
underwater creature – endearing after all. For
the special price of DKK 1500 it can be ordered
from the Association’s mail address or from the
Chairman. Three artists were nominated, and the
runners up were Ditte Hvas from Frøstrup and
Morten Klitgaard Madsen from Nexø.
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Page 5
25th Anniversary
The Glasmuseum will mark its 25th Anniversary
with arrangements throughout the year. Per Steen
Hebsgaard’s treasure chest will be shown until
May 1. Malene Landgreen and Tróndur Patursson
will talk about their work, and Pastor Morten Bay
Mortensen will discuss the Christian motifs in
Peter Brandes’ glass windows. Four exhibitions are
planned: Pipaluk Lake’s DROPS opens in March,
and in May a new selection of the museum’s
collection will be set up by Bjørn Nørgaard. He
has also written a commemorative book that will

come out in June. Lucio Bubacco’s installation
Eternal Temptation can be seen from mid-June
till October, and will be the subject of lectures by glassmaker Jens Kondrup, Pastor Morten
Bay Mortensen and art historian Hans Jørgen
Frederiksen. The group exhibition Three visions
in glass will open in October, showing the works
of three artists from Venice who work on Murano.
The museum garden will flower again, as the setting for lectures and talks.
Page 6

Facets of international glass
art and glass art
A series of five lectures will be held in cooperation with the Danish University Extension in
Copenhagen, arranged by Jan Kock, who will give
the fourth lecture, on avant garde German glass
art, 1900 – 1945. The other lecturers and topics
are: Randi Gaustad: 18th century engraved glass
in Norway and Denmark
Jørgen Schou-Christensen: French glass art from
the late 19th century
Gunnel Holmer: Artists, craftsmen and Swedish
glass in the first half of the 20th century
Torben Sode: Glass techniques through the centuries (Turkey, Middle East and India)
Page 6

Madrid calls:
glass journey 29 April - 3 May
This year’s glass tour is arranged with the help of
our partner association Amigos del MAVA, and
will include visits to Museo del Arte en Vidrio with
its glass school, and Museo La Granja, the Prado
and the Thyssen Museum, galleries and workshops. The group will be guided by the chairman
of the Spanish friends of glass association, Miguel
Angel Carratero, and can look forward to enjoying
Spanish cuisine and the beautiful city.
Page 8
DROPS
DROPS, the title of Pipaluk Lake’s new exhibition,
can be interpreted in several ways. One is the way
she uses gravity to form hot glass drape or flow
over metals with pigments and salts to produce
special effects. Another meaning symbolises sustainability in her work, as the small, but persistent
force that brings effects. Pipaluk Lake has experimented with window glass in varying thickness
for more than twenty years to reveal its potential
and sculptural qualities, and she wins considerable
acclaim at exhibitions and galleries. Some of the
works she will show at the Glasmuseum were created at the Danish Art Workshops (SVK) at Gammel
Dok in Copenhagen. The results are monumental
pieces that demonstrate her mastery of the material, form and expression.
Page 10
Integrating glass art into buildings
In earlier periods, artists and architects interacted
naturally and decoration contributed a special
dynamism to buildings, integrating art and archi-

tecture. The principle was challenged by modernism, and in minimalistic buildings, decoration and
architecture diverged as separate branches of art.
Post modernism has revived the idea of buildings
with a narrative, and not simply as isolated forms.
Art is again integrated in buildings, enriching and
enhancing their total quality. With new technology glass art can be introduced in many ways in
functional modern buildings. Three of the following
were executed at Per Hebsgaard’s workshop.
The high school in Holstebro was renovated and
extended in 2006, adding a new architectonic
element to its structure. The architects covered
the building with façade glass and Bjørn Nørgaard,
who had previously worked with the school,
designed a frieze 27 metres long and 80cm high
in multi-coloured glass glued to a petrol-blue glass
sheet. Sandblasting and the addition of stainless
steel foil highlight the figurative sequence. The
natural sciences are represented by double helix of
DNA. Symbols of love and the tree of knowledge in
serpents’ heads at the ends of the decorations represent the humanities, while sociological subjects
are represented by symbols from the Viking era.
The Central library in Næstved was built in
2004, with art work funded jointly by Næstved
Municipality and the Carlsberg Foundation. Nils
Erik Gjerdevik’s glass mosaic frieze is about 3
metres high and 80 metres long. It runs across four
surfaces in a continual band, made up of a grid
structure in different colours that add dynamics to
the surface and lead the viewer’s eye over the edges. Figurative units break up the overall regularity,
and the artist has created a form of ‘enlightenment’
for the library, where on sunny days the colours
are reflected on the walls below the windows in a
song of praise for the light.
The Rigshospital, Copenhagen added decoration to the intensive care department with support from the Carlsberg Foundation. Lars Heslet,
head of department at the time, chose Henning
Damgaard-Sørensen, who designed a series of
brightly coloured glass mosaics. One is placed at
the entrance to the department as a welcoming
fanfare. The glass mosaics are lit up to colour the
room, while the forms overlap in turn, creating
new colours. Professor Lars Heslet and the architect Kim Dirckinck-Holmfeld have written a book
about the importance of art, architecture and
music in promoting healing in hospitals.
At the entrance to the Deloitte office in
Silkeborg, Hanne Frandsen has created a sculpture designed to make a glass wall visible for
safety reasons. Stainless steel cubes with sides in
Bulls Eye, Artista and Dichroic “explode” through
the glass wall, forming spaces on either side. An
LED display lights up the colours and can be seen
from outside through the glass main door.
There are also tax deductions for art work in public
buildings in Denmark.
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GLASMUSEETS VENNER OG GLASMUSEET EBELTOFT
AKTIVITETER
I UGE 7 OG 8 ER MUSEET OGSÅ ÅBENT
OM MANDAGEN
TIRSDAG 15. FEBRUAR kl. 10-12
Kreativt værksted med Linda Schmidt.
Lav flotte „smelte“-kunstværker med farvekridt og
varmeplader sammen med museets børneguider.
For børn fra 6 år.*
ONSDAG 16. + 23. FEB. kl. 10-13 + 14 -16
Støbning i Glashytten.
Kr. 75 + entré.
TORSDAG 17. + 24. FEBRUAR kl. 14
Bedsteforældredag
Gå på opdagelse i museets udstillinger sammen
med børnebørnene. Kl. 14 fortæller børneguide,
Hanne Thorgaard, spændende historier om
værkerne i museet.*
LØRDAG 26. FEBRUAR kl. 13.00
GMV generalforsamling på sognegården.
ONSDAG 16. MARTS kl. 17.15 - 19.00
Randi Gaustad, førstekonservator, Oslo, Norge:
Graverte glass i Danmark-Norge på 1700-tallet.
Folkeuniversitetet i København.

ONSDAG 30. MARTS kl. 17.15 - 19.00
Gunnel Holmér, 1. antikvarie, Växjö,
Sverige: Konstnären, hantverkaren och det
svenska glaset under 1900-talets första
hälft. Folkeuniversitetet i København.
ONSDAG 6. APRIL kl. 17.15 - 19.00
Jan Kock, lektor, Aarhus: Avantgarde i
tysk glaskunst fra omkring 1900 til 2.
verdenskrig. Folkeuniversitetet i København.
ONSDAG 6. APRIL kl. 19.30
Sognepræst Morten Bay-Mortensen fortæller
om kristen symbolik i Peter Brandes’
glasruder.*

VEJEN FREM
Værker fra Den permanente samling,
skabt af museets Advisory Council.
9. september 2010 - 13. marts 2011
FRA HEBSGAARDS SKATTEKISTE
Værker af Tróndur Patursson, Peter Brandes,
Erik A. Frandsen, Vignir Johannson, Lars Ravn,
Peter Stuhr, A-kassen m.fl. i samarbejde med
glarmester Per Steen Hebsgaard.
8. oktober 2010 - 1. maj 2011
DROPS
Soloudstilling med værker af Pipaluk Lake, DK.
19. marts 2011 - 13. juni 2011

ONSDAG 13. APRIL kl. 17.15 - 19.00
Torben Sode, Konservator, København:
Fascinerende glasteknikker brugt gennem
århundreder. Folkeuniversitetet i Kbh.
29. APRIL - 3. MAJ GLASTUR I SPANIEN
GMV arrangerer glas- og kunsttur til
Madrid. Turen er en forlænget weekend,
29. april - 3. maj og vil omfatte besøg i
Spaniens fineste glas- og kunstmuseer.

DEN PERMANENTE SAMLING - 25 ÅR
Jubilæumsudstilling med værker fra samlingen
udvalgt og opsat af Bjørn Nørgaard i
anledning af museets 25 års jubilæum.
14. maj 2011 - efterår 2011

*Gratis efter betalt entré til museet
Hvis ikke andet er anført foregår
arrangementet på Glasmuseet.

GLASCAFÉEN

ONSDAG 23. MARTS kl. 17.15 - 19.00
Jørgen Schou Christensen, museumsinspektør,
København: Frankrig i centrum - glaskunst fra
1800-tallets slutning. Folkeuniversitetet i Kbh.

ÅBNINGSTIDER

MANDAG 28. FEB kl. 19
Foredrag med Malene Landgreen.*
Tilmelding inden 24/2 tlf. 8534 1799

Januar - marts ........ (mandag lukket)
April - juni ....................... alle dage
Juli - august .................... alle dage
September - oktober ....... alle dage
Nov. - december .... (mandag lukket)

MANDAG 28. MARTS kl. 19
Foredrag med Tróndur Patursson.*
Tilmelding inden 24/3 tlf 8634 1799

UDSTILLINGER

I januar er caféen lukket alle hverdage.
I weekenderne dog åben fra kl. 11-16.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-16
10-17
10-18
10-17
10-16

*Museet er åbent alle dage i vinterferien
(uge 7 og 8) - også mandag.

* Nov, dec, feb, marts ...... alle dage kl. 11-16
* April, maj, juni .............. alle dage kl. 11-17
Juli .............................. alle dage kl. 10-22
* Aug, sep, okt ............... alle dage kl. 11-17
* = aftenåbent ved bordbestilling
Glascaféen kan kontaktes på tlf. 8634 1818.

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

