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Samarbejde med museet
Som det fremgik af referatet fra årets generalforsamling i Glasmuseets Venner, har der
gennem nogen tid været drøftelser mellem
Glasmuseets bestyrelse og Venneforeningen
om form og indhold i samarbejdet og dermed
Venneforeningens bidrag, aktiviteter og tiltag i
forhold til museet.
Et afsluttende møde i maj måned førte til en
endelig afklaring af samarbejdsformen og aktiviteternes indhold. Det betyder, at Venneforeningen, som det altid har været gældende,
har sin fokus på Glasmuseet i form af understøtning og promovering af Glasmuseet, bl.a.
gennem udgivelse af ”Glasposten”, praktiske
bidrag, frivilliges indsatser og økonomisk
støtte.
Det direkte samspil og kommunikation sker
– på sædvanlig god måde – med museets
direktør. Venneforeningen ser frem til, at de
gennemførte afklaringer vil være frugtbare,
og det er aftalt, at der sker en vurdering af aftalerne ved årsskiftet.
Fremtiden
Årets generalforsamling gav ikke medløb til
bestyrelsens forslag om en navneændring til
”Glaskunstens Venner”, men nok til nogle
vedtægtsændringer, der blev endelig bekræftet
på den efterfølgende, ekstraordinære generalforsamling i april.
Vedtægtsændringer - der giver foreningen mulighed for at agere mere bredt i glasverdenen
og markere Ebeltoft som et glasmæssig kraftcenter ved siden af den ovennævnte fokus på
Glasmuseet.
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Venneforeningens medlemmer må derfor
gerne forvente, at der i kommende år vil kunne opleves en række tiltag på områder som:
· Flere arrangementer – i form af rejser,
udflugter, foredragsserier m.v. og det
mere bredt fordelt i landet
· Etablering af interessegrupper/samlergrupper med specifikke glasinteresser.
· Indgåelse af partnerskaber med andre
venneforeninger, gallerier og glasmiljøer
i ind- og udland med henblik på at give
aktuel og spændende information om
glasnyheder, lettere adgang til besøg m.v.
· Udbygning af information på foreningens
hjemmeside og i takt med registrering
af medlemmernes mailadresser også
mere direkte nyheder via mail.

Sommer med glas
I ”Glasposten” nr. 3/08 besværede undertegnede sig over, at det på årets sommertogt med
det gode skiv ”Otium” ikke var muligt at se
glaskunst ved anløb af 12-14 byer langs Jyllands østkyst eller de Fynske hovedsteder,
men nok alle mulige andre kunstarter.
I år må jeg trække disse bemærkninger i mig,
idet sommerens togt til Roskilde Fjord og Isefjord gav sublime og mangesidede oplevelser
med glaskunst i Holbæk, Nykøbing, i Roskilde, Frederikssund og ikke mindst den flotte
”Glassmedje” i Hundested.
Når dette nummer af ”Glasposten” udkommer, er der omkring 45 medlemmer af venneforeningen, der er ved at pakke kuffert og med
forventning begiver sig ud på dette års store
glasrejse til Holland. Rejsens arrangør og altvidende guide er som sædvanlig bestyrelsens
næstformand, Jan Kock, der over 5 dage vil
føre deltagerne gennem hollandsk avantgardeglas og de mere traditionelle glas på en
række aktuelle udstillinger, gallerier og besøg
ved nogle af de bedste glaskunstnere i landet.
Ingen tvivl om, at der venter store oplevelser
og sanseindtryk på denne glas-oddyse. Næste
nummer af ”Glasposten” vil bidrage med et
fyldigt referat og indtryk fra glasturen.
Og på vores eget museum er der stadig – og
inden sommeren rinder ud – mulighed for at
besøge to spændende udstillinger: ”Crossing
Borders” med det nyeste i tjekkiske glaskunst.
Spændende både kunstnerisk, fordi en række
af kunstnerne kombinere eller understøtter
glas med andre værker som malerier, tekstiler, tegninger m.v., men også ved den levendegørelse, som hovedparten af de udstillende
kunstnere bidrog med ved deres indtagelse af
museet. Den supplerende udstilling fra museets permanente samling, ”Havet omkring
os”, har med rette fået mange lovord med på
vejen. Og herudover er der jo altid pulserende
liv og gang i produktionen
i museets ”Glashytte”.
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Forside: ”Cracked Mirror” fra Transglass,
Emma Woffenden og Tord Boontje.
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Tekst og foto: Jørn Bech

En dag med Tróndur Patursson
i Randers

Udsnit af P-hus Tróndur, Vejle

Andre af Tróndur Paturssons
større værker i Danmark:

”Kosmisk Rum”, Randers Kunstmuseum.

P-hus Tróndur, Vejle.

Mød Færøernes store fabulerende,
multikunstner Tróndur Patursson,
som ofte arbejder med lys og glas.
Tróndur han har sagt ja til at komme til Randers en gang i løbet
efteråret for at fortælle om sine
mange monumentale værker, hvoraf
der netop i Randers findes et par
gode eksempler. Således rummer
Sparekassen Kronjyllands hovedsæde fem monumentale glasmalerier
foruden en udsmykning med fugle
og på Randers Kunstmuseums er
et af de markante værker Tróndur

Paturssons installation ”Kosmisk
Rum”. Her går den besøgende ind
i rummet og føler suset ved fornemmelsen af de uendelige dybder.
På nuværende tidspunkt ved vi ikke
præcist, hvornår Tróndur kommer
på besøg, men følg med på vor
hjemmeside efter den 1. september:
www.glasmuseetsvenner.dk
Det er tanken at gennemføre arrangementet, som et dagsarrangement
med frokost.
Jørn Bech

1992 Glasmalerier,
Rønbjerg Feriecenter.
1995 Stål og glas (havdyb), Køge Kultur
og Kulturcenter Profilen.
1998 Udfører maleri,
Kastrup Lufthavn.
1999 Glasmaleri-udsmykning,
Danmarks Naturfredsningsforening, København.
1999 Glasudsmykninger,
Middelfart Sygehus.
1999 Glasudsmykninger,
Frederikshavn Sygehus.
2000 Udfører altertavle (glasmaleri),
Tornbjerg Kirke. Odense.
2000 Udfører glasudsmykning,
Bryghuset, Herning.
2002 Glasfugle-udsmykning,
Kastrup Lufthavn.
2003 Udfører glasfugle-komposition
børneafdelingen på
Rigshospitalet i København.
2004 Vinduer i Vor Frue Kirke,
Svendborg.
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Tekst: Bellis Møller & Inge Frederiksen

Glas er smukt!
Inge Frederiksen

Som nyuddannede Kunsthåndværkere fra Glas- og Keramikskolen på
Bornholm, kaster vi os ud i det, der
kaldes den ”virkelige verden”. Vi
har gennem tre års uddannelse
eksperimenteret med materialet
og søgt for at finde vores egen vej
i glassets forunderlige verden.
Med to forskellige udgangspunkter, som henholdsvis grafisk ud-

Bellis Møller:
Unika lågkrukker 2009.
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Bellis Møller

dannet fra Aalborg og håndværksuddannet fra Glasskolen i Kosta,
har vi det til fælles, at vi begge
fascineres af glasset, det levende og
varme materiale, som vi har gjort til
en del af vores liv.
Et indblik i vores arbejde Inge
Frederiksen: ”Mit arbejde bevæger
sig i og omkring hjemmet, hvor
form, funktion og udtryk er de

at skabe en kontakt til brugeren for
eksempel gennem følesansen.”

Inge Frederiksen:
”Touch” serie af drikkeglas 2009.

bærende elementer i mine produkter. Min formgivning præges af leg
med former og en udforskning i at
sammensætte elementer til en helhed. Min interesse er, at lave produkter med et enkelt og moderne
udtryk. Her har jeg fokus på æstetikken, på lige fod med funktionen.
I mit afgangsprojekt har sanserne
været en vigtig del af formgivningen
og ideen omkring produkterne for

Afgangskatalog 2009

Bellis Møller: ”Jeg arbejder med at
skabe samspil og kontrast, mellem
form og dekoration. Mine produkter
har ofte reference til funktion. Jeg
ønsker at mine produkter kan være
med til at skabe kontrast i hverdagen, ved at udfordrer den måde
vi bruger og ser på produkter. Jeg
har brugt min fødeø Bornholm som
inspirationskilde i mit afgangspro-

jekt. Der har været noget særligt og
sanseligt ved at have sin inspirationskilde så tæt på.”
Vore og de øvrige afgangselevers arbejder kan ses fra den 15.
august til den 29. august i Designer
Zoo, Vesterbrogade 137, 1620
København V og fra den 17. september til den 4. oktober på Form/
Design Center, Lilla Torg, S 20314
Malmö, Sverige, hvor det tilhørende
katalog også kan købes.
Bellis og Inge

Inge Frederiksen:
”Twinkle” serie af
skulpturelle skåle 2009.

5

Tekst: Jan Kock

Hempels Glaspris 1988-2009

Pernille Braun.
Årets modtager af Hemples Glaspris.

J.C. Hempel havde en stor passion
for gamle glas og købte på sine
mange rejser rundt i verden det bedste af, hvad der fandtes på markedet.
I 1964 lod han samlingen overgå
til det Hempelske Kulturfond, for
at den kunne være tilgængelig for
almenheden. For at give samlingen
en værdig ramme lod Hempel opføre en markant bygning til samlingen
af glas lige sydvest for Nykøbing
i det smukke Odsherred. Stedet
bærer navnet Anneberg og blev
indviet i 1965.

Det varme, smeltede glas er klar
til brug i ovnen.
Pernille Braun: Hvidt objekt, 2008. Højde 16 cm.

I år er prisen tildelt den talentfulde
Pernille Braun, som lykønskes med
prisen. Som noget unikt i Danmark
uddeles hvert år et rejselegat til en
yngre, lovende dansk glaskunstner.
Bag denne mæcenlignende pris står
det Hempelske Kulturfond.
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Det hele startede i 1915, hvor J.C.
Hempel grundlagde en virksomhed,
som i løbet af en årrække blev
førende på verdensplan inden for
skibsmaling, og som i dag udvikler
og leverer maling til beskyttelse af
stål, beton, glasfiber og træ.

I anledning af at prisen nu er uddelt
til 25 kunstnere, har Fondet synes
det var passende at se tilbage og har
udgivet en omfattende publikation,
hvori de 25 kunstnere og deres værker præsenteres kort, præcist og rammende af Jørgen Schou-Chrsitensen.
Tilsammen giver bogen et godt
tværsnit af dansk glas. Bogen kan
købes på Anneberg Samlingerne.
Se www.anneberg-museum.dk
J.C. Hempel i sin glassamling.

Siden 1988 har det Hempelske
Kulturfond uddelt sin glaspris. Det
sker ved en festlig sammenkomst
på Anneberg i løbet af foråret. Til i
dag har ikke mindre end 25 danske
glaskunstnere fået prisen. Ud over
selve prisen indkøber Anneberg
Samlingerne gerne et stykke glas
af årets kunstner. På den måde
har Anneberg fået opbygget et godt
tværsnit af, hvad moderne dansk
glaskunst står for.

De 25 glaskunstnere, som hidtil har
fået prisen, udtrykker sig meget forskelligt, hvilket er en styrke for glaskunsten i Danmark. Fordelingen på
kvindelige og mandlige modtagere
er nogenlunde lige, hvilket ikke svarer til fordelingen på landsplan, idet
antallet af kvinder, som arbejder i
materialet glas er væsentlige højere
end antallet af mænd. Det er med til
at give meget dansk glas et anderledes touch end i andre lande.

Men er der nu talentfulde glasfolk
nok til at kunne uddele Glasprisen
fremover? Der igen fare, nye og
iderige unge står på spring. Glas- og
Keramikskolen på Bornholm, Danmarks Designskole og andre uddannelsessteder i ind- og udland gør et
stort arbejde for at udvikle personer,
som tør sætte nye normer og stille
kritiske spørgsmål til det etablerede.
Det lover godt for dansk glaskunst
også på internationalt plan.
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Tekst: Dagmar Brendstrup

ANIMA ANIMUS
Alle sanser udfordres i stor
Boontje & Woffenden udstilling

”Heshe”. Emma Woffenden. Blæst skulptur
”Bottle Cross”. Emma Woffenden.

En glødepære, der rytmisk svingede
rundt over en galge med en glasklokke og et kraftigt reb. ”Move
Me from No Horizon” var Emma
Woffendens bidrag til udstillingen, der blev vist ved indvielsen af
Glasmuseet Ebeltofts nye fløj i 2006.
Emma Woffenden vender tilbage til
museet. Denne gang i en stor udstilling sammen med sin mand, den
internationalt anerkendte designer
Tord Boontje.
Titlen på udstillingen ”ANIMA
ANIMUS” er helt indlysende, da
værkerne mødes i det spændende
krydsfelt mellem det maskuline og
det feminine. De spiller op til hinanden, de krydser klinger, de leger.
Der spilles på alle strenge og i
forskellige materialer i udstillingens
forskellige temaer.
Anima Animus er begreber, udviklet
af psykiateren C.G. Jung, og referer
til individets ubevidste eller sande
indre liv. Anima er den kvindelige
side i mandens ubevidste, mens animus er den mandlige side i kvindens
ubeviste. I udstillingen mødes den
internationalt anerkendte designer
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Tord Boontje og kunstneren Emma
Woffenden i dette krydsfelt. Hvor
Tord udtrykker sig mere blidt og
poetisk er Emma mere direkte, stram
og insisterende. Hvor Tord ofte iscenesætter sine designprodukter ved at
lege med lys, skygge og lyd, der taler
til sanserne, skaber Emma installationsværker, der placerer beskueren ude på kanten af noget overhængende. Ægteparret arbejder og
udtrykker sig utroligt forskelligt. Men
de er begge meget fokuserede og
intense, hvilket også er kommet til
udtryk på de møder, vi har haft med
dem på Glasmuseet Ebeltoft. Der er
blevet målt, tegnet, fotograferet og
diskuteret. Så selv om udstillingen
består af en række værker, som de
har skabt hver for sig i materialer
som glas, stof, træ og metal, er det
en sammenhængende fortælling og
udfordring for alle sanser.
Et sted svinger en trapez rytmisk, et
andet sted er en metal hammer på
vej mod en klokke i glas og et tredje
sted en mange meter lang stofbane.
Sammen har de til udstillingen i
Ebeltoft skabt det fotografiske værk
”Cross-Dressing”.
Kunstnerne har været ude i det
franske landskab, hvor de bor og
har beklædt et af de mest kristne
symboler, korset med stof inden

fotograferingen. Det er der kommet
nogle meget interessante fotografier ud af. Som en kontrast til korsets maskuline karakter er Emma
Woffendens værk ”Sister”, et insektlignende kvindeligt væsen i glas,
der står på et omvendt kors. Nogle
af værkerne i udstillingen, der vises
i den nye fløj og i stueetagen i Toldboden, vil helt givet også provokere, mens andre vil kalde på den
humoristiske sans eller eftertanken.
Ideen til udstillingen med Tord
Boontje og Emma Woffenden opstod for et par år siden, på et møde
jeg havde med Kvadrat direktørerne Mette Bendix og Anders Byriel.
De fortalte om en bog, der netop
var udkommet om Tord Boontje.
En meget flot og prisbelønnet bog,
der fortalte om Tords installatio-

ner og design bl.a. for Kvadrat og
Swarovski. Tord var på det tidspunkt
i gang med at designe en ny tekstilserie for Kvadrat. På museet kendte
vi Emma, som kunstnerisk arbejdede med glas, og da de sammen også
har udviklet en prisbelønnet serie i
det fælles firma Transglass var det
nærliggende, at tænke på en fælles
udstilling med de to kunstnere.
Samtidig med, at udstillingen Anima
Animus åbner på Glasmuseet Ebeltoft har Kvadrat verdens premiere på
den nye Tord Boontje tekstil serie.
Museets gæster vil have mulighed
for at se hele serien på Kvadrat i
Ebeltoft lørdag den 3. oktober kl.
14 og 15.
Professor Boontje
I slutningen af juni blev Tord
Boontje udnævnt til professor og

Transglass er et firma, som Emma og
Tord startede i 1996. Udgangspunktet var at lade gamle flasker indgå i
moderne design. Parret har vundet
mange priser for designet.
Senere har unge fattige i bl.a. Guatemala fået hjælp til at uddanne sig
og få et levebrød ved produktion af
Transglass.

leder af afdelingen for design på
Royal College of Art i London. Tord
Boontje studerede industrielt design
først i Holland og siden på Royal
College of Art. Det var her han
mødte Emma Woffenden og også
her, han i en periode var underviser i design. Siden 2004 har Tord
Boontje haft sit eget design bureau,
”Studio Tord Boontje”. Han fortsætter som leder af firmaet, der
bliver i Frankrig, mens ægteparret
Woffenden og Boontje flytter tilbage
til London.

”Crystal Fabric”.
Nyt Tord Boontje design for Kvadrat.

9

Tekst: Jan Kock

USA kalder april 2010
Gennem mange år har det været
mange ønsker om, at der blev arrangeret en glastur til USA. Foråret
2010 sker det. Men, da USA jo er
et stort land, og der er rigtigt mange
steder med glas af interesse, må der
vælges benhårdt.
Turen kommer til at ligge omkring
den store SOFA udstilling, som i
2010 finder sted i New York 16.19. april. Her er alt af det bedste
inden for kunst samlet og herunder
også glas.
Ud over SOFA i New York er det
planen at besøge verdens største
glasmuseum i Corning i staten
New York, måske den usædvanlige
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Corning Museum of Glass har en stor afdeling
om glasteknologi, hvoraf et lille hjørne ses her.
Corning Inc. er verdens største udvikler af glas.

samling af glasblomster i Boston,
museet i Sandwich, museet i Toledo
Ohio, som har en stor glassamling
og hvor studieglasset havde sine
rødder, derudover er Ford’s enorme
museum i Dearborn med en stor
glassamling og meget andet i tankerne. New York er et must, hvor
gallerier og samlingerne vil blive
studeret. Derudover er det planen
at besøge en række glaskunstnere.
Der bliver ikke plads til alt, men
meget vil kunne nås på den ca. en
uge lange tur.

vil foreligge til næste nummer af
Glasposten.

Reserver allerede nu datoerne

CA. 14. TIL 21. APRIL 2010
Er du/I interesseret i turen, vil det
være fint med en mail til Jan Kock:
kock_jan@hotmail.com med en
uforpligtende tilkendegivelse om
man er seriøst interesseret.
(Der afholdes også SOFA i Chicago
fra 5.-7. november 2010. Hvis dette
tidspunkt passer bedre bedes man
også gerne tilkendegive det.)

Turen vil blive tilrettelagt sådan, at
man selv kan forlænge turen før og
efter. Program, tidsramme og pris

Med venlig hilsen
Jan Kock

Dale Chihuly, 2009.
Fern Green Tower.
Højde 335 cm.

Corning Museum of Glass er verdens største
og senest udvidet i 2001. Her et hjørne fra
den historiske afdeling.

Tekst: Dagmar Brendstrup

Aktivt efterår i Ebeltoft

Foredrag, aktiviteter for gæster og
renovering vil præge Glasmuseet
Ebeltoft hele efteråret.
Pinselørdag havde Folkeuniversitet
arrangeret en dag på Glasmuseet
for at høre mere om museet og især
om tjekkisk glaskunst.
Den 3. oktober har Folkeuniversitet
i samarbejde med Nørre Djurs
Kunstforening arrangeret en dag,
hvor det skal handle om design.
”Dansk og international glas- og
tekstildesign” er titlen på arrangementet. Den prisbelønnede danske
designer Helene Vonsild vil i løbet
af to lektioner føre deltagerne med
rundt i sine arbejdsprocesser fra
tanke til det færdige produkt. Senere
vil jeg vise rundt i Tord Boontje
og Emma Woffendens udstilling
”Anima Animus” og fortælle om
det meget anerkendte design- og
kunstnerpar.

I efterårsferien er der masser af aktiviteter - lige fra Hanne Thorgaard
rundvisning i børnehøjde med indlagte glaslege over ”Go' nat på
museerne”, hvor gæsterne kan deltage i Molbojagten, der foregår onsdag aften her, på fregatten Jylland,
Ebeltoft museum og rundt i en stor
del af byen.
Skulle man nu have lyst til selv at
lave noget med det varme glas,
er der mulighed for det onsdag
og torsdag, når der er støbning i
værkstedet. Museets ekstra bidrag
til Ebelfestivallen er en konkurrence
udskrevet for danske glasmagere,
om at lave noget i glas, hvor æblet
har været inspirationen. Gæsterne
er med til at vælge vinderen.
Renovering
Et længe næret ønske om at få
den gamle Toldbod renoveret
blev opfyldt i slutningen af foråret.
Kommunen har fået bevilliget penge

fra regeringens lånepulje, som skal
være med til at øge bygge aktiviteterne. Kommunen har længe haft et
velbeskrevet projekt på renovering
og opdatering af den smukke Hack
Kampmann bygning fra 1921 liggende i skuffen. Stor var glæden,
da der blev bevilget 3,7 mio. kr.
til nyt tag, nye vinduer, maling af
facade og en elevator. For at give
plads til nødvendige ombygninger
og ændringer skal butik, lager og
magasiner fra kælder til tag tømmes. Det får nogle ændringer for
museets udstillinger. Boontje og
Woffenden udstillingen gennemføres i fuldt omfang. Lotte Thorsøes
udstilling ”The study” er vi i disse
dage ved at finde nye lokaler til.
Fra midten i september og resten af
året vil Toldboden være indpakket i
stillads og plastic - men aktiviteterne
fortsætter med uformindsket styrke.
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Tekst: Thomas Skousen

Interessegruppe - moderne glas?
Er der blandt medlemmerne ønsker
for at danne en interessegruppe
omkring det at samle på moderne
glas?
Undertegnede får engang imellem indbydelser til forskellige glaskunstneres udstillinger samt andre
henvendelser. Fx modtog jeg fra
Dagmar Brendstrup en mail om
Svens Fugls’, glassamling med følgende tekst:

AKTIVITETS

GRUPPEN

ØSTDANMARK
12

”Måske nogle af medlemmerne er
interesseret i at købe dele af Sven
Fugls glassamling. Sven Fugl var
medlem af GMVs bestyrelse på et
tidspunkt. Samlingen kommer til
salg på Lauritz.com i løbet af en til
to uger.”
En sådan meddelelse og en række
af de andre som jeg tilfældigvis får,
kunne det fx have været interessant at sende videre til en interessegruppe.

Der kan sikkert være mange andre
ting som en sådan gruppe kunne
dele. Forslag modtages med stor
begejstring!
Man kunne forestille sig at der blev
oprettet en mailingliste eller en speciel side på GMV’s hjemmeside som
betjente en sådan interessegruppe.
Hvis du er interesseret i at være
med i en sådan gruppe så skriv til
GMV’s sekretær Jørn Bech, mail:
jbech@privat.dk og lad os høre om
dine ideer.
Hilsen Thomas Skousen

Hvad har vi lavet det første år?
Gruppen blev dannet i foråret 2008
for at skabe nogle aktiviteter for de
ca. 140 medlemmer af Glasmuseets
Venner, der bor øst for Storebælt.
Vor intention er at afholde 1-2 møder
pr. halvår og vi ser gerne ønsker og
forslag til arrangementer, som kan
interessere medlemmerne.
Arrangementerne annonceres i Glasposten samt på foreningens hjemmeside. Endvidere er vi i gang med
at opbygge med mail-liste, som vi
ligeledes vil anvende. Vi har i det
forløbne år planlagt 6 arrangementer, hvoraf vi har gennemført 4.
De gennemførte har været følgende:

· Besøg i Cisternerne på
Frederiksberg i maj 2008
med 18 deltagere.
· Besøg hos Skak Snitker og Lene
Bødker i Roskilde i november
2008 med 30 deltagere.
· Foredragsrække i Folkeuniversitetet om udviklingen i dansk
design af glas med Jan Kock
marts-april 2009 med
40 deltagere.
· Besøg i Glassmedjen, Hundested
havn med foredrag og vinsmagning i maj 2009 med
38 deltagere (i samarbejde med
Kunstindustrimuseets Venner).

Vi måtte desværre aflyse et besøg i
Holmegård p.g.a. at virksomheden
standsede samt et besøg i forbindelse med en fernisering i Galleri
Grønlund p.g.a. for få deltagere.
Vi er glade for den generelt gode
tilslutning til vore arrangementer (ca.
20% af vore medlemmer har været
til et eller flere arrangementer) og
vi er også glade for, at vore medlemmer medbringer gæster, der har
interesse i moderne glaskunst. Vi
håber at disse aktiviteter bidrager til
at stadig flere ønsker at tilmelde sig
Glasmuseets Venner.
Hilsen Øst-gruppen

Glas & malerier
AMAGER DEN 10. OKTOBER 2009
Mød op kl. 12.00 lørdag den 10. oktober
på GLASSERIET (Glaspusteri og Galleri)
v /Rikke Bruxelius. Sted: Jenagade 27,
2300 København S - tag evt. metroen til
Lergravsparken metrostation eller bus
2A. Der vil dels blive arbejdet i Glaspusteriet dels være en fernisering af Per Buks
malerier i Galleriet. Kunstneren vil være
til stede. Se mere på www.glasseriet.dk.
Efter en passende stund på Glasseriet er
der afgang til Kastrupgårdsamlingen - tag
med metroen fra Lergravsparken metrostation til Kastrup metrostation, eller med
bus 2A, eller benyt egen bil. Kastrupgårdsamlingens adresse er: Kastrupvej 399,
2770 Kastrup.
Kl. 14.00 åbner Kastrupgårdsamlingen og
her er der mulighed for dels at besigtige
diverse glas fra det tidligere Kastrup Glasværk dels se særudstillingen ”Pastorale
- om maleren Jens Søndergaard”. Ca. kl.
15.00 fortæller Inge Olsen lidt om, hvad
der tidligere foregik på Kastrup Glasværk.
Måske nogle af de deltagende glasvenner
kan supplere med historier om glasværket/glasset? Der er mulighed for at købe
kaffe/te (10/8 kr.) og en Kastrupgårdkage
(10 kr.) i museets café.
Tilmelding bedes foretaget til Inge Olsen
på jnch@get2net.dk, senest den 14. september 2009. Ud over egenbetaling til
transport og evt. kaffe/te & kage koster
arrangementet ikke noget.
På gensyn - GMV's aktivitetsgruppe
for Østdanmark v/Inge Olsen

Erfaringer med salg af
danske unika-glas i USA
Besøg hos Galleri Grønlund i Hareskoven lørdag den 12. september
2009 kl. 16.00 - ca. 18.30
Galleri Grønlund er et af de få gallerier i Danmark, som har specialiseret
sig i moderne glas. Galleriet har for
nogle år tilbage taget initiativet til at
udstille på den såkaldte SOFA-messe
(Scultural Object & Functional Art) i
Chicago. Det er den største messe for
kunsthåndværk i USA. Første år 2003
deltog 5 danske gallerier med kunsthåndværk støttet af Danish Crafts og
Danmarks Eksportråd. Herefter har det
været for egen regning. Det har været
nogle store investeringer og en god
succes for Galleri Grønlund og for de
danske glaskunstnere.
De kunstnere, der er præsenteret har
været blandt de bedste de kunne finde
i Danmark bl.a. Tobias Møhl, Steffen
Dam, Lene Bødker, Stig Persson og
Trine Drivsholm.
Formål med arrangementet
· At høre hvad SOFA er for noget og
hvad der vises af glaskunst i USA.
· At høre om erfaringerne med at
sælge dansk glaskunst i USA, og
hvilke krav kunderne stiller.
· At se Galleri Grønlunds lokaler
og udstilling i Værløse (mange
kender sikkert galleriets udstillinger fra Sct. Jacobs Plads på Østerbro - nu er de flyttet til Værløse).

Program
16.00 - 16.30: Besigtigelse af galleriet
samt forfriskninger.
16.30 - 17.30: Kristine og Merete Grønlund fortæller om erfaringerne med
SOFA. Glaskunstner Stig Persson vil
være til stede og deltage i diskussionen.
17.30 - 18.30: Diskussion og servering
af sandwiches samt vin, øl og vand.
Prisen for deltagelse er kr. 90 for medlemmer af Glasmuseets Venner samt
kr. 150 for gæster, hvilket inkluderer
forfriskninger, hjemmelavede sandwiches samt øl, vand & vin efter ønske.
Tilmelding
Tilmeldinger per mail senest mandag
den 7. september 2009 til:
thomas.skousen@devoteam.dk
Deltagergebyrer indsættes på Glasmuseets Venners konto i Sparekassen
Kronjylland, Ebeltoft, reg.nr. 9360,
kontonr. 3085 606904. Man er endelig tilmeldt, når deltagergebyret er
indbetalt. Der er plads til 25 deltagere
så deltagelse bliver efter først til mølle
princippet.
Adressen er: Galleri Grønlund, Birketoften 16A, 3500 Værløse.
Venlig hilsen
GMV øst-gruppen
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Leader
The Chairman writes that the discussions held
between the Committee of the Glasmuseum
and the Friends of the Glasmuseum were concluded at a meeting in May. The Friends will
as always focus on support and promotion of
the Glasmuseum practically and financially, and
collaboration and communications will continue
with the Director of the Museum.
Changes to the Articles of Association were finally
adopted at the Extraordinary General Meeting in
April, giving the Friends a wider scope of action
in the world of glass, with Ebeltoft as a power
centre. There will be more activities, which will
be more widespread across the country; interest
groups and collectors’ groups will be established,
and partnerships set up with other friends’ associations, galleries and glass groups in Denmark
and other countries to gather news of interest and
facilitate visits etc. While last year the Chairman
was disappointed at the lack of opportunities to
see glass art on his holiday, he has enjoyed a wide
variety of glass art on Zealand this year. A group
will soon set off for the glass journey to Holland,
while visitors to Ebeltoft can visit ’Crossing
Borders’, the Glasmuseum’s exhibition of Czech
glass, and ’The Sea Around us’, a selection from
the permanent collection. The Chairman wishes
readers a good summer.
Page 3
Tróndur Paturson in Randers
In the autumn the Faroese artist Tróndur Paturson
will visit Randers to talk about his work, including the decoration of a bank and Randers Art
Museum. The date has not been fixed, but will be
announced onwww.glasmuseetsvenner.dk .
Page 4
Glass is beautiful
Two new graduates of the Glass and Ceramics
School on Bornholm introduce their work as they
are about to spring out into the ’real world’. Their
backgrounds and approaches are different: Bellis
Møller, trained in practical craftsmanship at the
Kosta Glass School, integrates and contrasts form
and decoration, with her native Bornholm as her
inspiration. Inge Frederiksen trained in graphics
in Aalborg, and focuses on aesthetics equally
with function. Their work can be seen, together
with the other graduates’ work, at the graduation exhibition in Malmö from 17 September to
4 October.
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Page 6
The Anneberg Prize
This year Pernille Braun is to be congratulated on
receiving the Hempel Glass Prize, a travel bursary
for a promising young glass artist.

Jan Kock gives a brief history of the Hempelske
Kulturfond, which administrates the collection f
J.C. Hempel at Anneberg. One of the prize-winner’s works is bought for the collection, which
now includes a representative selection of Danish
glass art. Since 1988 the prize has been awarded
to 25 artists, evenly divided between men and
women although there are considerably more
women than men working in glass nationwide.
Looking ahead, there will be no shortage among
the graduates of Danish art schools of talented
young people justify future awards for their work
with glass. On the occasion of the 25 th award
the fund has produced a catalogue introducing
the artists and their work.
Page 8
Anima Animus
Emma Woffenden has exhibited at the
Glasmuseum before and is returning with her
husband, the designer Tord Boontje. The title
of the exhibition refers to C.G. Jung’s concept
of woman in man and man in woman. While
Tord’s expression is gentle and poetic, Emma’s is
stringently direct. Both are focused and intense,
but their forms of expression are very different.
The exhibition shows a series of works in various
materials, some provocative and some humoristic, but they form a unified whole that challenges
all the senses.
Together, Emma Woffenden and Tord Boontje
have created the photographic work entitled
Cross Dressing specially for this exhibition: it
shows fabric draped over the most central symbol of Christendom, the Cross. Emma Woffenden
is one of the directors of Kvadrat, and Tord
Boontje’s new textile series will have its premiere
when the Anima Animus exhibition opens at the
Glasmuseum. Tord Boontje runs his own firm
in France, and has been appointed Professor of
Design at the Royal College of Art in London.
Page 10
Visiting the USA
The long-wished-for tour in the USA is now at the
planning stage, and seriously interested members
are invited to reserve the dates (14 - 21 April
2010) and contact Jan Kock. The focus will be
on New York and the SOFA exhibition, and the
tour will include a visit to the Corning Museum
and several glass artists. Other collections and
museums are under consideration, and selection will be difficult, but members can make
their own arrangements to extend their stay. If
the timing of the SOFA exhibition in Chicago in
November is preferable, please contact Jan Kock.
Further details will be given in the next issue of
Glasposten.
Page 11 An active autumn
Following on from a day at the Glasmuseum in

the spring, the Danish University Extension has
arranged a day to learn about Danish and international glass and textile design on 3. October, to
be held by Helene Vonsild. Afterwards, Dagmar
Brendstrup will show guests round the ’Anima
Animus’ exhibition.
There will be plenty of activities in the autumn
school holiday: Hanne Thorgaard will guide
children through games with glass and there will
be a museum evening arranged jointly with the
Frigate and Ebeltoft museum. Guests can cast
their own glass in the workshop, and a contest
will be held for glass artists to make something
inspired by apples.
Long-wished-for repairs to the Hack Kampmann
building will be started in September, but will not
interrupt activities.
Page 12
Thomas Skousen suggests forming an interest
group for collecting modern glass and setting
up a mailing list in reaction to a mail received
by Dagmar Brendstrup suggesting that members
might be interested in acquiring items from Sven
Fugl’s collection.
The Eastern Group’s first year
Since it was formed in 2008, the Eastern Group
has planned to meet several times a year and
welcomes suggestions for suitable arrangements.
Besides announcing these in Glasposten and on
the website, the group is compiling a mailing list
to keep members informed.
Six arrangements were planned and four carried
out during the year. Groups visited Cisternerne
in Frederiksberg, Skak Snitker and Lene Bødker
in Roskilde, and the Glassmedje in Hundested,
and some 40 members attended a series of lectures given by Jan Kock at the Danish University
Extension in the spring. Unfortunately, planned
visits to Holmegaard and Galleri Grønlund were
cancelled. About 20% of the members have taken
part in arrangements, some bringing friends interested in modern glass art, who might be interested in joining the Friends of the Glasmuseum.
On 10 October, members are invited to join a
party to visit Rikke Bruzelius at Glasseriet and
the opening of an exhibition of Per Buk’s paintings at Galleriet, continuing to the Kastrupgaard
collection.
Page 13
Galleri Grønlund has been exhibiting in recent
years at SOFA in Chicago, one of the biggest
art and craft fairs in the USA. Galleri Grønlund
has moved to Værløse, and members are invited
to visit it to hear about glass art and selling
Danish work in the USA and see the exhibition
in Værløse.
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Telefon 9838 1359
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bjhoffgaard@hotmail.com
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ØSTDANMARK GRUPPEN
Grete og Thomas Skousen
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Udland:
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC: KRONDK22
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AKTIVITETER & ARRANGEMENTER

HOLLAND VENTER
- glastur til det hollandske 30. september
til 4. oktober 2009.

MANDAG DEN 31. AUGUST
MANDAG DEN 7. SEPTEMBER
MANDAG DEN 14. SEPTEMBER
KL. 14 - GRATIS OMVISNING
Museets guide viser rundt og fortæller om udstillingerne. Gratis efter betalt entré til museet.

TORSDAG DEN 15. OKTOBER
KL. 10 - 13 & 14.00 - 16.00
STØBNING
Støbning i det arbejdende værksted. Kom
og støb dit eget lille kunstværk. Hent værket
dagen efter. Pris kr. 75,00 + entré.

MANDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 12
Vinderen af Mirror-man-børne-konkurrencen
udtrækkes får overrakt en præmie. Vinderen
af et slotsophold udtrækkes af Jette Boel.

FREDAG DEN 16. OKTOBER KL. 11
Hanne Thorgaard viser rundt i børnehøjde.
Sjov og lærerigt med glaslegehinkesten, kugler
og ”isbjerget”. Gratis efter betalt entré.

TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 17
Fernisering af udstillingen Anima Animus,
Emma Woffenden og Tord Boontje

ÅBNINGSTIDER

USA KALDER APRIL 2010
Reserver allerede nu datoerne
ca. 14. - 21. april 2010.
Følg med i den løbende planlægning
af turen til USA.

UDSTILLINGER
CROSSING BORDERS
2. maj - 20. september 2009.
En udstilling der præsenterer det nyeste i
tjekkisk glaskunst, af 25 kunstnere fra Tjekkiet.
Der er arbejdet med glas, andre materialer
og malerier der matcher værkerne.
HAVET OMKRING OS
29. maj - 10. september 2009.
Et udvalg af værker fra museets permanente
samling. Se eller gense nogle af de ”kendte”
værker fra museets samling.
ANIMA ANIMUS
2. oktober 2009 - 14. marts 2010.
Emma Woffenden og Tord Boontje vil med
denne udstilling skabe en speciel multisensorisk, dynamisk oplevelse og inkluderer
design, skulpturer, fotografi og scenografi
i én flydende installation.
THE STUDY - LOTTE THORSØE
31. oktober 2009 - 3. januar 2010.
Et rum stilles til rådighed for mindre, eksperimentelle udstillingsprojekter, der falder
udenfor Glasmuseets normale udstillingsprogram. Man kan som yngre kunstner eller
som en veletableret kunstner få mulighed for
at afprøve nye ideer, dokumenter og vise
udstillingsgenstande fra en arbejdsproces.

LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 14 OG 15
Rundvisning i Tord Boontjes nye tekstiler.
Kvadrat, Lundbergsvej.
LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 13 - 17.00
Folkeuniversitetet og Nr. Djurs Kunstforening
Dansk- og international glas- og tekstildesign.
designer Helene Vonsild og direktør Dagmar
Brendstrup
TIRSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 11
Hanne Thorgaard viser rundt i børnehøjde.
Sjov og lærerigt med glaslegehinkesten, kugler
og ”isbjerget”. Gratis efter betalt entré.
ONSDAG DEN 14. OKTOBER
KL. 10 - 13 & 14.00 - 16.00
STØBNING
Støbning i det arbejdende værksted. Kom og
støb dit eget lille kunstværk. Hent værket dagen
efter. Pris kr. 75,00 + entré.
ONSDAG 14. OKTOBER
KL. 19.00 - 21.00
GO'NAT PÅ MUSEERNE
En sjov aften for hele familien til en billig pris.
Et samarbejde mellem Ebeltoft Museum, Fregatten
Jylland og Glasmuseet Ebeltoft. Se attraktionerne
og vær med til at løse opgaver.

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

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

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

Åbent alle helligdage kl. 10-17, samt i vinterferien.

GLASCAFÉEN
* Januar lukket,
..................dog åbent i weekender kl. 11-16
* Februar - marts ................alle dage kl. 11-16
* April - juni.......................alle dage kl. 11-17
Juli - august ................... alle dage kl. 11-22
* September - oktober ....... alle dage kl. 11-17
* Nov. - december ............ alle dage kl. 11-16
* = aftenåben ved bordbestilling
Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
Hver fredag: 3 retter mad + 3 glas vin
kr. 300,00 pr. person. (Husk at bestille bord
hvis du vil sikre dig en plads!)
Glascaféen holder gerne åbent udenfor normal
åbningstid efter ønske - ring og hør nærmere
hos Karen Kjærgaard på telefon 8634 1204.

Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.

