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Ebeltoft styrket som

”GLASBYEN“
Glasmuseets Venner kan glæde sig
over, at Ebeltoft er blevet styrket som
”Glasbyen” i Danmark, da Ned Cantrell og Karen Nyholm i august flyttede deres værksted til Finn Lynggaards
gamle værksted i Nedergade i Ebeltoft. Ned og Karen har åbnet Finns
gamle butik med deres egne spændende værker, som spænder over Karens smukke skulpturelle vaser til Ned
og Karens mange forunderlige figurer;
kunstgenstande vi ellers har været
henvist til at finde på museet, hvis
man ville se deres arbejder i Ebeltoft.
I denne sommer har begge udstillet på
Glasmuseet i forbindelse med udstillingen DG15, der siden 28. marts har
givet et overblik over højdepunkter i
dansk glaskunst gennem de seneste
40 år med den største samlede præsentation af dansk glas med 53 deltagende kunstnere.
Glasmuseets Venner og andre glasinteresserede kan endnu nå at se eller
gense den meget roste udstilling, der
løber frem til 27. september.
Derefter er det nye udstillinger og
bl.a. unge glaskunstnere, der udstiller
med fernisering den 9. oktober.

Glasmuseet står også efter denne
sommer styrket i forhold til familier
med børn. Mange har i sommerens
løb haft stor glæde af de forskellige
initiativer, der har været på museet
bl.a. støbning, og der har ikke mindst
været glæde over nye initiativer i
Glashytten med bl.a. sandblæsning
af drikkeglas med motiver efter eget
valg. Inde på museet har børn i alle
aldre ligeledes haft nye aktiviteter, der
har været medvirkende til at skærpe
børns og barnlige sjæles interesse for
glas. Glasmuseets Venner har været
med til at finansiere et sådant initiativ,
der i form af spændende kufferter med
opgaver har været populære.
Jo, Ebeltoft står styrket som ”Glasbyen” i Danmark. Velkommen til alle,
og lige nu specielt velkommen til Karen Nyholm og Ned Cantrell.

Udsnit
Uds
d nit
i aff værk
værk
k aff Astrid
Astrid
id Gate.
Gate

INDHOLD
Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ud skal vi - skal du med? . . . . . . . 3
Cogent Whisper. . . . . . . . . . . . . . . 4
Workshop for de professionelle . . . 5
Astrid Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
HANDS ON / HANDS OFF. . . . . . 8

Jeg ønsker alle
gode oplevelser i
”Glasbyen” Ebeltoft.
Karen Siune

Maj-Britt Zelmer Olsen . . . . . . . . . 10
Efterårets aktiviteter . . . . . . . . . . . . 12
Dansk glas af
internationalt format . . . . . . . . . . . 13
English Summary . . . . . . . . . . . . . . 14
Navne og adresser . . . . . . . . . . . . 15
Aktiviteter på Glasmuseet . . . . . . . 16

DAN MØLGAARD 50 ÅR
I anledning af direktør Dan Mølgaards 50 års fødselsdag inviterer
Glasmuseet Ebeltoft til reception fredag 25. september kl. 14-17.

Glasmuseets udstillinger . . . . . . . . 16
Glasmuseets åbningstider . . . . . . . 16

Tekst: Jan Kock · Foto: Jørn Bech

Ud skal vi - skal du med?
Seattle og Toledo, USA og andre steder

Stemningsbillede fra Chihuly Garden i Seattle, USA

I den nordvestlige del af USA ligger
et af de væsentligste centre for studieglas. Tanken er, at vi skal besøge Seattle, den ikoniske glasskole
i Pilchuck, glasmuseet i Tacoma
og en række af de glaskunstnere, som bor omkring byen f.eks.
Dale Chihuly foruden gallerier med
kunst og glas. Det andet stop bliver
Toledo, hvor studieglasbevægelsen
efter sagnet blev født. Her ligger
Toledo Museum of Art med en
væsentlig glassamling. Herfra gøres
en udflugt i bus bl.a. op til det kolossale Henry Ford Museum og andre
steder i området med glas. Turen vil

forventeligt finde sted i anden halvdel af september 2016. Varighed ca.
10 dage. Prisen er ikke færdigkalkuleret, men kan forventes at komme
til at ligge på ca. kr. 16.000,- pr.
person i dobbeltværelse. Kursen på
dollars kan dog spille ind.
For at få en fornemmelse af hvem
der er interesseret i at deltage, vil
jeg bede om, at I sender mig en
mail med en tilkendegivelse af, om
du/I har til hensigt at deltage. Send
mailen til kock_jan@hotmail.com
Planen er at flyve til Seattle, derefter til Toledo og derfra hjem via

Chicago. Angiv gerne om du vil
have en mulighed for at blive længere i USA. Det vil være muligt
individuelt at udskyde hjemrejsen
og ændre hjemrejselufthavn.
Ud over ovenstående arbejdes der
dels på en tur, der kan komme til
at omfatte Holland/Belgien og/eller
det nordøstlige Frankrig og dels en
dagstur til Karup, Viborg, Skive og
andre glassteder i Vestjylland.
Huske at sende en mail om dine
ønsker vedrørende USA-turen til:
kock_jan@hotmail.com
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Tekst: Dan Mølgaard

Cogent Whisper
Jack Wax

COGENT WHISPER
10.10 - 31.12 2015
I forbindelse med udstillingen, kan
du høre, Jack Wax fortælle om sit
arbejde, når Syddjurs Billedkunstråd
inviterer til Masterclass
søndag den 18. oktober kl. 19.30.

Henover efteråret får Glasmuseet
Ebeltoft nok engang prominent
internationalt besøg. Denne gang
i form af den amerikanske glaskunstner Jack Wax, der har udført
et såkaldt ”site-specific” værk til
museets Dronningesal.
Kunstneren har givet udstillingen
titlen ”Cogent Whisper”. Dette kan
på dansk oversættes til ”Overbevisende hvisken”, og titlen rammer på
mange måder Jack Wax’ arbejde ind.
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Med glasset som udgangspunkt
arbejder kunstneren med mange
materialer og lader sig inspirere og
påvirke af arbejdsprocessen, af situationen og af de hændelser og tildragelser, han støder på undervejs.
Gennem skitser og tegninger, tilsyneladende planløse forsøg, tekniske
eksperimenter og strukturer sammensat af fundne og vidt forskellige
elementer og materialer, kommer
Wax tæt på noget, som han intuitivt
opfatter som relevant og værd at

forfølge. Hele tiden opmærksom på
det, der ikke er umiddelbart synligt,
men som dog fornemmes. Det der
netop nu undgår vores opmærksomhed, men blot skal trækkes frem
i lyset for pludseligt at være reelt og
virkeligt. Som en hvisken, der let bliver overhørt, men ikke desto mindre
bliver sagt, og kun bliver opfattet at
den, der er opmærksom og lytter
godt efter.
Kun få glasinteresserede danskere
vil kunne nikke genkendende til Jack
Wax. På trods af at han i en årrække
har været en fremtrædende figur på
den amerikanske glasscene, har han
aldrig tidligere fundet vej til de danske museer. Alligevel har han haft

WORKSHOP

- for de professionelle!

Site-speciﬁc art / stedspeciﬁk kunst, er kunst der er lavet
med en særlig placering for øje.
I udarbejdelsen af værket tager
kunstneren afsæt i stedet, som
værket skal placeres i og dermed forholder sig til. I tilfældet
med Jack Wax vil Dronningesalens særlige karakteristika –
rummets størrelse, lysindfaldet,
arkitektoniske detaljer etc. være
medbestemmende for værkets
udformning.
Site speciﬁc art er ofte udendørs
kunst, der forholder sig til byrum eller landskaber.
Genren ”Site speciﬁc” opstod i
1970’erne og kendes ikke bare
fra billedkunsten, men også fra
andre kunstarter som eks. teater og dans, hvor forestillinger
skabes til en bestemt lokalitet.

en stor indflydelse på udviklingen
af dansk glas, idet han i en årrække
har været tilknyttet Designskolen på
Bornholm som gæstelærer. En lang
række af de yngre danske glaskunstnere er derfor influeret og inspireret
af Jack Wax.
Men ikke blot i Danmark har
han undervist, idet han gennem
en årrække har været tilknyttet en
række amerikanske toneangivende
institutioner såsom Rhode Island
School of Arts and Design, Ohio
State University og Toyama Institute
i Japan. For nuværende fungerer
han som professor ved The Virginia
Commonwealth University School
of the Arts i Richmond, Virginia.

I forbindelse med Jack Wax’
besøg på Glasmuseet Ebeltoft
arrangerer museet en workshop
under overskriften ”An awareness of other Possibilities”. Her
inviteres professionelt udøvende glasfolk til fire dage med ny
inspiration og viden ude fra den
store verden.
Museet har, ud over sin formidlende funktion, også et ønske
om at være et samlingspunkt for
udvikling af moderne glaskunst.
Stedet, hvor aktuelle strømninger og tendenser mødes og
vises, hvor kunstnere inspireres
og deler deres erfaringer.
Med workshoppen føjer museet
nok en facet til den vifte af tilbud, der har til hensigt at gøre
museet relevant – for den interesserede museumsgæst såvel
som den udøvende kunstner.
Læs mere om workshoppen på
www.glasmuseet.dk
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Tekst: Jan Kock

Astrid Gate
- en kunstner med traditioner i bagagen

Glasemnets farver er vigtig for det
afbalancerede resultat.

Dybt inde de svenske skove nord
for Växjö ligger i en lysning med
marker og enge bondebyen Rösås
ned til søen Lången, altså et rigtigt
lille småland. Langs med den snoede
landevej ligger huse og gårde. Her
havde og har familien Gate en gård,
hvor Astrid blev født i 1956. Naturen
var tæt på, og den kom til at præge
hende voldsomt. Hun fortæller selv,
at hun med alle sanser sugede naturens indtryk til sig inden for såvel
flora som fauna, helt ned til insekter
som guldsmede, sommerfugle, og
det der er mindre endnu. Der blev
gjort utallige skitser og regulære tegninger af iagttagelserne, foruden at
der ud af det sete frembragtes mere
eventyrlige udtryk. Det blev også til
tegneserier og oliemalerier. Et af de
dyr der stod og står hende nærmest,
er hesten, som derfor var i fokus i
hendes malerier ofte i symbolske
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varianter i form af helheste eller
Odins hest Sleipner.
Jo, Astrid er barnebarn til den store
svenske glaskunstner Simon Gate,
som sammen med Edward Hald
skabte en hel ny svensk glasverden
på Orrefors Glasbruk i 1920’erne,
og som gav værket anseelse på verdensplan. En væsentlig ingrediens
var glas, som var dekoreret med
sublime slebne eller graverede dekorationer. De to personer fornyede
den svenske tradition for slebne glas,
og nye teknikker som Graal glas blev
udviklet.

Det nye atelier og værksted ved Stora Markie
Gods ved Anderslöv i Skåne.
Billedtekst til næste side:
A: Detalje med øgle og menneske på skærm
til den tændte bordlampe.
B: Samme del af skærm ved dagslys.
C: Bordlampen lever rigtigt, når lyset er tændt.
Foto: Lis Kobbelgaard.

sit eget værksted, hvor alt det, hun
havde suget til sig fra naturen i sine
unge år, fandt plads på glasemnerne
både som nøgterne naturstudier og
som mytologiske eksplosioner, hvor
hesten ofte er i fokus. En længere
Grøn bordlampe i smedet metalfatning.

Astrid interesserede sig egentlig ikke
for glas, men hendes farmor tog
hende med til Orrefors en dag, hvor
hun skulle fortælle om bedstefaderen Simon Gate, som var død inden
Astrid blev født. Ved den lejlighed
blev Astrid grebet af glassets fascinerende verden.
I 1985 blev det til et ophold på
Glasskolen i Orrefors, hvor hun lærte at blæse, slibe og gravere glas. Det
var det graverede glas, der fascinerede hende mest. Derpå arbejdede
hun på prøve som gravør og formgiver på Orrefors. Men det gav ikke
plads nok til det kunstneriske, som
trængte sig på. Derfor startede hun

A

B

C

Blå vase blæst i trippel Graal. Resultat af samarbejdet mellem glasmesteren og gravøren.

årrække fra 1996 til 2008 var hun
inde i et samarbejde med Johansfors
Glasbruk, som da var opkøbt af det
norske Magnor Glasværk. I denne
periode blev det også til studier
på Murano, hvor hun blandt andet
havde et samarbejde med den vilde
og fabulerende lampeglasblæser
Lucio Bubacco, som gør det i nøgne
mennesker, heste og andre væsner.
Efterfølgende har hun arbejdet i sit
eget værksted i Rösås og nu i sit nye
atelier på Stora Markie Gods ved
Anderslöv i Skåne.
Selve arbejdet med at fremstille de
glasemner, der graveres på, er ofte
ganske komplicerede at fremstille, da
der gerne anvendes emner med farvet glas i flere lag. Ud fra sine skitser

Astrid Gate med et af sine
typiske værker 2015.

får hun i et tæt samarbejde med de
bedste mestre skabt de emner, hun
har i tankerne. Wilke Adolfsson, i en
lang periode nok den bedste mester
fra Orrefors, blæste således mange
af hendes emner. Senere er det
en yngre mester også fra Orrefors,
som blæser emnerne, nemlig Micke
Johansson, som nu har egen glashytte ved Örsjö i Småland. De teknikker, der anvendes, er blandt andet
under- og overfang ofte i kombination, Graal i enkel, dobbel og trippel
varianter og Ariel, hvor der arbejdes
med indesluttede luftlommer. For
at intentionerne lykkes, er det helt
grundlæggende, at Astrid og glasmagerne forstår hinanden. Ved fremstilling af Graal blæses emnet op
ad flere omgange, hvorimellem det

Kvinde i søen.

afkøles og slibes med de ønskede
mønstre. Det Astrid Gate frembringer, er kunst i en helt unik klasse,
som forener et markant kunstnerisk
udtryk med en teknisk kunnen inden
for det varme glas, som leveres af
bl.a. Micke Johansson. Begge leger
på grænsen af det mulige, således er
trippel Graalen deres landvinding.
For en del af Glasmuseets Venner
virker Astrids stil bekendt. Det kan
skyldes, at vi til Glaslotteriet her i
2014 havde et lille arbejde af hende
med i lotteriet.
Hvis man vil vide mere, se hjemmesiden: www.astridgate.com
Skulpturer i Graal teknik
udviklet af Astrid Gate og
Micke Johansson.
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Richard Lacík

Lene Dahl Jacobsen

HANDS ON / HANDS OFF
10.10. - 30.12.2015
Glasmuseet Ebeltoft

Udstillingen har tidligere været
vist på Bornholms Kunstmuseum
og Designer Zoo, København.
Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

HANDS ON / HANDS OFF
Fem studerende ved KADK Bornholm
kan fra i år kalde sig Bachelor
med speciale i glas. Det er første
årgang, der udklækkes på den nye
bacheloruddannelse under Det Kgl.
Danske Kunstakademis Skoler for
Design, Arkitektur og Konservering
(KADK). Afgangsudstillingen ”Hands
on / Hands off”, som kan ses på
Glasmuseet Ebeltoft i efteråret, er
kulminationen på de fem elevers studier i produktdesign og kunsthåndværk gennem tre år. Udstillingen
rummer fem individuelle perspektiver på, hvorledes materialet glas

Richard Lacík. Fra serien “Pressure”, 2015.
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kan udfoldes og indgå i en nutidig
kontekst.
Med tanke på Bornholm som et enestående sted med en helt særlig natur
og egen stemning, er det ikke så
mærkeligt, at flere af udstillingens
medvirkende i deres afgangsprojekter
har taget afsæt i landskabet og lyset.
Både Michaël Sinet og Alice
Lebourgh henviser til landskabet som
inspirationskilde. Hos Michaël Sinet
kommer inspirationen til udtryk i
abstrakte vægpaneler med landskabelige reminiscenser. Blå, hvid, grå
og sort giver panelerne en kølig,
nordisk atmosfære og det landskabelige perspektiv understreges af den
horisontale komposition. Panelerne
består af individuelle stænger med
klart glas i midten, som er smeltet
sammen til en massiv blok, der minder om en isblok med lag på lag af
aflejringer. Alice Lebourgh henviser
også til landskabet og naturen som
det, der, sammen med selve glassets

Lene Dahl Jacobsen, 2015.

materialitet, inspirerer hende. Med
projektet ”Still” søger hun at skabe
rum for ro og kontemplation gennem kompositioner af enkle, blæste
former med fine nuancer. Hun tager
udgangspunkt i klassiske, funktionelle former som skålen og vasen.
Med projektet ”Stille spænding” forholder Christine Bové sig til den nordiske brug af lyset som stemningsskabende omdrejningspunkt i hjemmets
indretning. Hun har skabt en serie
opfindsomme bordlamper bestående
af en indre formblæst, oplyst kerne

Afgangskatalog for bacheloruddannelsen i Kunsthåndværk - Glas og Keramik 2015 kan læses på www.kadk.dk/Bornholm

KADK Bornholm Bachelorafgang 2015

Lene Dahl Jacobsen har også kastet
sig over lamper. Hun har skabt to
lamper bestående af blæst glas,
monteret på hver sin betonplade.

Michaël Sinet. “Atmosphere”, 2015.

Christine Bové

omkranset af en ydre blæst boble,
som er samlet i en fatning af drejet
træ og ler. Lamperne er spidse i
bunden og er derfor bevægelige –
en detalje, der tilfører dem noget
befriende uhøjtideligt. Christine Bové
forholder sig tydeligt til den skandinaviske designtradition med sin genfortolkning af bordlampen, der levner
plads til både humor og hygge.

Michaël Sinet

Alice Lebourgh

Alice Lebourgh, 2015.

Hendes arbejde kredser om at undersøge hvilke muligheder, der opstår i
mødet mellem materialer med hver
sine karakteristika. I projektet ”The
Meeting” sætter hun ”bløde” organiske kupler i skinnende glas sammen
med rektangulære, grå betonfundamenter og ser, hvad der sker i mødet
mellem de to materialetyper og former. Det spændingsfyldte møde mellem forskellige materialer er også
udgangspunktet for Richard Lacíks
skulpturelle værker. Han afprøver
glassets forskellige udtryksformer, når
det sættes op imod træ, keramik eller
andre materialer, han opfatter som
æstetisk jævnbyrdige. I ”Pressure”
kæmper glasset for at slippe fri af

Christine Bové.
Fra serien “Stille spænding”, 2015.

rebet, der er bundet så stramt om
det, at det spændes til bristepunktet som en ballon, der klemmes på
midten.
På trods af udstillingens beskedne
deltagerantal er det fem interessante
bud på glassets muligheder i en
samtidig kontekst, som udfoldes af
de fem nyuddannede bachelorer både hvad angår funktionelt design
og indenfor en ”fri” kunstnerisk kontekst. Det skal blive spændende at
følge de fem fremover.
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Tekst: Jan Kock

Maj-Britt Zelmer Olsen - en ung, visionær
og bredt favnende kunstner

“Faldne” af Maj-Britt Zelmer Olsen. Afgangsprojekt fra Glas- og Keramikskolen 2008 · Foto: Mikkel Rahr Mortensen.

I de seneste måneder har der i det
lavvandede bassin foran Glasmuseet
stået en skulptur udformet og realiseret af Maj-Britt Zelmer Olsen.
Figuren består af organisk blæste rør
i klart glas med forskellige diametre
på mellem 15 og 40 cm. Ringene er
anbragt ”tilfældigt” i bassinet, så de
udgør en harmonisk helhed. Visuelt
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ses rørene over vandspejlet som
uregelmæssige ringe, der rager 2-3
centimeter op. Det skiftende dagslys
og vindens skiftende styrke gør, at
det samlede billede aldrig er ens.
Værket bærer navnet ”Glas mellem
rum” og indgår som en del af udstillingen ”DG15 - moderne dansk glas
igennem 40 år”. Installationskunst i

store formater, også ofte omfattende
belysning, er et af de områder, hun
arbejder med. Lysten til at afprøve
mulighederne er stor, så det er svært
at sætte hende i bås - et rigtigt sundhedstegn.
Om sin kunst siger hun: ”Glasset
er et meget alsidigt materiale. Det
kan både være flydende og stift,

“Architectural Survey” 2012.

“Kubistisk konstruktion” 1-4 2015.
Foto: Martin Thaulow.

såvel som koldt og varmt. For mig
er det dog transparensen, der er
det virkelige unikke og fascinerende
ved dette materiale. I mine værker
bruger jeg glasset som et slags filter,
jeg kan manipulere mine omgivelser med, oftest i samvær med en
lyskilde. Herigennem flyttes fokus
fra selve glasobjektet og den kropslighed, til en verden af ellers skjulte
mønstre og måder at opleve verden
omkring sig på”.
Gennem en meget bred og alsidig uddannelse, som hun selv har
sammensat ud fra de muligheder,
der var i skolerne såvel udenlands
som indenlands og gennem en lang
række job med at assistere på progressive glasværksteder både her

og ude, har hun opnået en meget
bred og alsidig erfaring. En væsentlig del af uddannelsen er foregået på Kunstakademiets Skole for
Arkitektur, Design og Konservering,
Designskolen i København og på
Bornholm, hvor hun blev færdig i
2008. Organisatorisk er hun også
aktiv og har været medstifter af
kunstnersammenslutningen FLOK
og er desuden medlem af Danske
Kunsthåndværkeres bestyrelse. Det
viser en fællesskabsfølelse.
Hendes arbejder finder lidt efter lidt
plads og anderkendes med priser
og legater. På nu forhenværende
kulturminister Marianne Jelveds
kontor stod således glasserien ”De
viljestærke”, hvor metalstrik og glas

“We all Need Mirrors to Remind Us Who We Are”, 2012.
Foto: Ole Akhøj.

forenes. Glasset er Maj-Britts og
metalstrikket Anne Digens.
Maj-Britt Zelmer Olsen er en ung,
visionær og bredt favnende kunstner, som er på vej. Hun har endnu
ikke fundet sin form, men er aktivt
søgende. Hold øje med hende, for
man kan vente sig det bedste.
Man kan følge hendes blog her:
http://blog/zelmerglas.dk
“Glas mellem rum”. Glasmuseet Ebeltoft 2015.
Foto: Jørn Bech.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Efterårets aktiviteter
Søndag 27. september er absolut sidste chance for at opleve udstillingen
”DG15 – moderne dansk glas igennem 40 år”, der sommeren over har
begejstret store som små. I forbindelse med udstillingen har museet i
udstillingsperioden sat fokus på dansk
glas gennem et alsidigt program
bestående af artist talks, foredrag,
workshops og demos samt et omfattende udbud af ”hands on”-aktiviteter
i Glashytten.
Lars Dybdahls foredrag ”Det danske designboom”, som finder sted
på Glasmuseet søndag 20. september kl. 14, markerer afslutningen på
DG15. Lars Dybdahl er biblioteks- og
forskningschef ved Designmuseum
Danmark og er bl.a. forfatter til ”101
danske designikoner”, som udkom
i 2014, ”Dansk design 1945-1975”
(2006) og ”Den danske plakat”
(1994). Desuden sidder han i museets
Kunstneriske råd og har ikke mindst
en stor viden om glasset i en designmæssig kontekst.
Når Glasmuseet slår dørene op til
tre nye udstillinger fredag 9. oktober,
sker det med en åben invitation til på
årets Kulturnat at besøge museet kvit
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og frit i tidsrummet kl. 19-21. Dørene
vil være åbne for alle – både gamle
venner af museet og nye gæster, der
måske er på besøg i glassets verden
for første gang. Alle er velkomne!
Har man lyst til at høre lidt mere om
de nye udstillinger og kunstnerne
bag, kan man gå med på en guidet tur
i udstillingerne søndag 11. oktober kl.
14. Det er ikke nødvendigt at tilmelde
sig på forhånd – vi mødes i receptionen og følges rundt derfra.

Efterårsferien byder på støbning i
værkstedet mandag 12. oktober og
fusing tirsdag 13. oktober. Disse dage
kan man henholdsvis lave et flot
aftryk af sin egen hånd eller en figur
- måske et æble i anledning af byens
Ebelfestival – ELLER et billede sammensat af små stykker farvet glas, der
smeltes fast på en klar glasplade, og

GLASKURSUS Lørdag 3. oktober og søndag 25. oktober holder
Aoife Soden i samarbejde med FOF Djursland glaskursus i Glashytten.
Se www.fof.dk/djursland for yderligere info og tilmelding.

to dage senere kan tages med hjem
(fusing). Onsdag, torsdag og fredag
i efterårsferien kan store som små
dekorere et glas med flotte motiver
efter eget valg og se til mens glasset
sandblæses. Det færdige glas kan
tages med hjem med det samme.

Onsdag 14. oktober kl. 19-21 er det
endnu en gang med at skærpe nattesynet og finde lommelygten frem,
når Glasmuseet inviterer til den traditionsrige ”Go’nat på museerne”.
Denne aften vil museet kun være
oplyst af stearinlys, og hvem ved,
hvad de dunkle rum vil byde på?
”Go’nat på museerne” arrangeres i
samarbejde med Fregatten Jylland og
Museum Østjylland, som også holder
åben denne aften (se de individuelle
programmer).

Substans udstillingen
Tekst: Pavla Rossini

Dansk glas af internationalt format

Substans ’15 udstillingen er den
femte i rækken, hvor Bredgade
Kunsthandel tager pulsen på glasscenen i Danmark her og nu. I år
vises der værker af Maria Bang
Espersen, Jeannet Iskandar, Maria
Koshenkova, Karen Lise Krabbe,
Karin Mørch og Marie Retpen. Et
fælles
omdrejningspunkt for
dem er friheden
til at eksperimentere og systematisk udforske
og derved udvide
glasmediets muligheder. På trods af, at
en del nutidig dansk
glaskunst
fortsat
tager afsæt i funktionelle arketyper
som vasen, skålen
og fadet, har de
6 kvinder været
i stand til at løsrive sig fra denne

i Bredgade Kunsthandel
løber fra 13.8. til 12.9. med
fortsættelse i Bindelsbøls gamle
rådhus ”Den nye Kasket”
i Thisted fra 16.10. til 8.11.

tradition og vælge udførelser, der
genkendes fra den samtidige kunstscene i bred forstand.
Deres værker udviser et stort kunstnerisk spænd fra figurative til mere
abstrakte skulpturelle former med
associationer til organiske vækster
og bevægelse. Glasmaterialet kan
ligeledes bruges i sammenhænge
med performances, site specific
multimedia installationer og få en ny
kunstnerisk rolle også i andre mere
konceptuelle projekter.
Alle 6 kunstnere er stærkt forbundet med den internationale glasscene på trods af, at de kun selv har
været udøvende i 10-12 år. Glasog Keramikskolen på Bornholm var
ofte springbrættet til at tage uddannelse ved et internationalt kunstakademi eller deltage i udenlandske kurser. Takket være adskillige
Artist Residencies og stipendier kan
de fleste fremstille deres værker i

udlandet eller dele deres viden som
undervisere i internationalt prægede
miljøer.
Lige så vigtigt for dem er deltagelse i internationale, censurerede
udstillinger og konkurrencer både
i Danmark og i udlandet. Især skal
nævnes en af Europas mest ansete
udstillinger for nutidig glaskunst:
Coburger Glass Prize, hvor hovedprisen sidste år gik til Karen Lise
Krabbe, og hvor også Maria Bang
Espersen blev bemærket. I alle deres
værker synes glaskunsten for alvor at
være trådt i karakter som et stærkt,
kunstnerisk felt, der appellerer til
publikum både ude og hjemme.
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Text by Christine Andersen

English Summary
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Karen Siune, the Chairman writes:
Ebeltoft is a glass town – more than ever!
Friends of the Glasmuseum extend a special welcome to Ned Cantrell and Karen Nyholm, who
moved in August into Finn Lynggaard’s former workshop. The shop will open with their own exciting
works, so we can see them there besides at the museum. Both artists have been represented at DG15,
the summer exhibition on the theme of Danish glass
art through the last 40 years. It can still be seen until
27 September; new exhibitions open on 9 October.
Everyone is welcome at the Glasmuseum, which
has made a special effort to encourage families with
children, with activities in the workshop and in the
museum to stimulate interest in glass among children
and the young at heart. Ebeltoft’s profile as a glass
town is stronger than ever.
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Out and about – join us!
Jan Kock is planning a glass journey to the USA in
September 2016, calling at Seattle, Pilchuck and
Tacoma, visiting Dale Chihuly and other artists. The
tour will continue to Toledo and the Henry Ford
Museum. Those interested are asked to contact Jan
Kock, who welcomes suggestions. A tour to the
Netherlands and Belgium and/or northern France, is
also planned, and a one-day tour in Western Jutland.
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Cogent Whisper – Jack Wax
This autumn the American artist Jack Wax will create a site-specific piece for the Queen’s Room at the
Glasmuseum. Starting with glass, he works with different materials and draws inspiration from the process and what happens on the way. From apparently
planless experiments, he intuitively finds what is
relevant. He observes what is not immediately visible, like a whisper that is easily overheard, and only
caught by listening carefully.
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Although he has influenced developments as a
teacher at the Danish Design School on Bornholm,
Jack Wax is not widely known in Denmark, and this
is his first museum exhibition. He has also taught
at important American schools and colleges and in
Japan, and is currently a professor at The Virginia
Commonwealth University School of the Arts.
‘Site-specific’ art is designed for a particular place
or setting, so the special features and lighting of the
Queen’s Room will play a part in the work.
Jack Wax will hold a master class on 18 October,
and is organising An Awareness of Other Possibilities, a four-day workshop for professionals in glass.
Details on the museum website.
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Astrid Gate
Deep in the Swedish forests north of Växsjö is the
village of Rösås, where Astrid Gate was born in 1956
on the family farm. Influenced by nature and the
countryside, she sketched and painted butterflies,
dragonflies and other creatures. Horses, often mythical and symbolic ghost horses or Odin’s steed, Sleipner, were an important theme.
Astrid Gate is the granddaughter of Simon Gate, who
created a new world of glass at Orrefors, although
she never knew him. She showed no early interest in
glass, but was fascinated after a visit to Orrefors with
her grandmother. Starting in 1985, she learned to
blow, polish and engrave glass. She worked as an engraver and designer, and then set up her own workshop. Motifs on her glass included both studies from
nature and explosions of mythology, often centred
on horses. She collaborated for several years with
Johansfors glassworks, and also studied on Murano,
working under Lucio Bubacco, whose motifs include
human nudes, horses and other figures. Astrid Gate
later ran her own workshop in Rösås, and now has a
new studio on the Stora Markie estate near Anderslöv
in Scania.
It is a highly complex task to produce the glass pieces
to be engraved, often with several layers of coloured
glass. Astrid works with the most experienced masters: Wilke Adolfson, probably one of the greatest
masters at Orrefors, has blown many pieces for her.
She now works with another Orrefors master glassblower, Micke Johansson, who has his own workshop near Örsjö in Småland. The techniques include
flashing, double and triple Graal, and Ariel, which
involves trapped bubbles of air. In the Graal technique the piece is repeatedly blown, cooled and engraved, and complete understanding between Astrid
and the master blower is vital. They are playing at
the limits of what is possible, and triple Graal is their
special conquest.

materials; in Pressure blown glass is bound in a rope,
almost struggling to get free. These new graduates
will be interesting to follow as they develop, both in
functional design and in freer artistic contexts.
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HANDS ON / HANDS OFF
Five Bachelor graduates from the Danish Design
School, Bornholm (KADK) specialised this year in
glass, and their exhibition Hands on/Hands off will
open at the Glasmuseum in Ebeltoft on 9 October.
Michaël Sinet is showing abstract wall panels with
a horizontal composition of cased glass canes with
clear cores. Alice Lebourgh’s project, Still, is a composition of simple blown forms. Both have drawn
inspiration from the landscape. Christine Bové has
designed a series of table lamps with an inner, illuminated core enclosed in a blown bubble, poised on
a socket of wood and clay. Lene Dahl Jacobsen has
also designed lamps, investigating The Meeting of
organic glass forms with rectangular grey concrete.
Richard Lacik’s sculptural works explore the expression of glass pressed against wood, ceramics or other
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Danish glass in international format
Substans 15 is the fifth in the series of contemporary glass exhibitions in Bredgade in Copenhagen,
this year with works by Maria Bang Espersen, Jeannet Iskandar, Maria Koshenkova, Karen Lise Krabbe,
Karin Mørch and Marie Retpen. They have all broken
away from the functional archetypes of vases, vessels and dishes, systematically exploring the possibilities of their medium from abstract sculptures to
performances. In spite of the short time they have
worked with glass, all six are associated with the international scene, and through artist residencies and
awards have been able to exhibit abroad or share
their knowledge as teachers in international environments. Last year the Coburg Glass Prize went to
Karen Lise Krabbe, and Maria Bang Espersen won a
special jury prize.
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Maj-Brit Zelmer Olsen
As part of the DG15 exhibition, an installation of
blown glass tubes could be seen in the shallow
pool in front of the Glasmuseum – Maj-Brit Zelmer
Olsen’s Glass between spaces, interacting with the
wind and shifting light. She says glass is versatile, but
above all transparent, and she uses it as a filter to manipulate the surroundings, often together with lighting, to reveal hidden patterns and new ways to see
the world. Her training has been broad, taking in all
opportunities to assist in progressive workshops, and
the Danish Design School in Copenhagen and on
Bornholm. She graduated in 2013. She takes a leading part in artists’ organisations, and is her work is
gradually gaining recognition. She has not yet found
her form, but the best can be expected.
Page 12
Activities in the autumn
DG15 has been shown during the summer, with a
varied programme of talks and workshops, closing
on 27 September.
Sunday 20 September: The Danish design boom,
lecture by Lars Dybdahl, who is on the museum’s
exhibition committee.
Three new exhibitions open on 9 October: guests are
invited free of charge to Culture Night until 9 pm.
11 October: Guided tour of the exhibitions at 2 pm.
In the school autumn holiday: Sandcasting and fusing in the workshop. Can be taken home the same
day.
14 October: The museum is open late, lit by candlelight.
3 October and 25 October: Course by Aoife Soden
in the workshop, in association with FOF Djursland.
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

SØNDAG 20. SEPTEMBER KL. 14
”Det danske designboom”. Foredrag ved
Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef,
Designmuseum Danmark.
LØRDAG 3. & SØNDAG 25. OKTOBER
Glaskursus i værkstedet v/ Aoife Soden.
Info og tilmelding www.fof.dk/djursland
FREDAG 9. OKTOBER
Kl. 17.00: Fernisering af ”Cogent Whisper”
(Jack Wax), ”Hans on/Hands off” og
”New Additions”
Kl. 19-21: Kulturnat.
Fri adgang til de tre nye udstillinger.
Gratis entré.

ONSDAG 14. OKTOBER KL. 19-21
”Go’nat på museerne”.
Oplev museet efter mørkets frembrud.
Husk lommelygte!
Entré til museet kr. 50,- (GMV gratis entré)
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig
museets aktiviteter med mindre andet er
anført. Der tages forbehold for ændringer
i programmet. Se www.glasmuseet.dk.

HANDS ON/HANDS OFF
Afgangsudstilling
Danmarks Designskole Bornholm
10. oktober - 31. december 2015
COGENT WHISPER
Installation, Jack Wax, USA
10. oktober - 31. december 2015
NEW ADDITIONS
En præsentation af nye værker tilgået
Glasmuseets samling 2012-15
10. oktober 2015 - 10. april 2016

SØNDAG 11. OKTOBER KL. 14
”Særlig søndag”.
Rundvisning i de nye udstillinger.
MANDAG 12. OKTOBER
KL. 10.30-13 & 14-16
Støbning i værkstedet.
Den færdige figur kan afhentes næste dag.
Kr. 75 + entré

DG15 – MODERNE DANSK
GLAS IGENNEM 40 ÅR
28. marts - 27. september 2015
Udstilling om moderne dansk glas.

GLASCAFÉEN

DEN PERMANENTE
Blivende udstilling med udvalgte værker
fra Glasmuseet Ebeltofts samling.

September - 19. oktober ... hverdage kl. 12-17
....................................... weekend kl. 11-16
20. okt. - 21. dec. ........... hverdage kl. 12-16

TIRSDAG 13. OKTOBER
KL. 10.30-13 & 14-16
Fusing i værkstedet.
Den færdige fusing kan afhentes
efter to dage.
Kr. 75 + entré.

....................................... weekend kl. 11-16

Køkkenet lukker en halv time før caféens
lukketid.

14., 15., 16. OKTOBER
KL. 11-13 & 14-16
Sandblæsning – dekorér dit eget glas.
Kr. 50 + entré.

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.

ÅBNINGSTIDER
2/1 - 27/3 ............torsdag-søndag kl. 10-16 *
28/3 - 30/6 .................. alle dage kl. 10-17
1/7 - 16/8 ................... alle dage kl. 10-18
17/8 - 31/10 ............... alle dage kl. 10-17
1/11 - 30/12 ........torsdag-søndag kl. 10-16
* I uge 7 & 8 er museet også åbent mandag
og tirsdag. I påsken er museet åbent alle dage.

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

