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Fredag den 11. oktober var der fer-
nisering på fi re nye udstillinger på 
Glasmuseet: Baltic Sea Glass; Af-
gangsprojekter fra KADK Bornholm; 
Chinese Whispers/Herfra hvor vi står, 
der er et fælles udstillingsprojekt for 
syv museer i Midtjylland samt Zu-
zana Kubelková – Four Rooms. Disse 
udstillinger er omtalt i Glasposten nr. 
3. Udstillingerne kan ses i perioden 
12.10.2019 til 22.03.2020.

Efterårsturen i 2019 gik til Vendsyssel 
i september. Turen var en stor succes 
med mange forskellige indtryk og op-
levelser. Turen havde 45 deltagere og 
er udførligt beskrevet i Glasposten nr. 
2, 2019.

Forårsturen i 2020 går til Fyn og Tå-
singe med besøg hos Ivan Boytler i 
Kværndrup, Bente Sonne i Svend-
borg, Lene Ljunger og Jesper Sødring 
på Tåsinge og turen skulle også gerne 
nå forbi det nye glasværk i Odense.

Efterårsturen i 2020 er planlagt til at 
gå til det smukke og bjergrige Alsace, 
hvor vi skal besøge en række af de 
betydeligste glasværker i Europa heri-
blandt Baccarat og Lalique foruden 
mindre glasværksteder, museer og 
andre kulturmonumenter. Turen vil 
komme til at ligge i september, altså 
midt i vinhøsten, så derfor arbejder vi 
også på at komme til at bo på en vin-
gård med et godt køkken.

Begge ture bliver arrangeret af Jan 
Kock og Jørn Bech og vil blive udfør-

Deformation Process I, 2012. Støbt glas, 
sandblæst. Foto: Gabriel Urbánek. 
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ligt omtalt i Glasposten nr. 1 og nr. 
2. 2020.
Da Facebook er et meget brugt mid-
del til kommunikation mellem mange 
mennesker med fælles interesser, vil 
Glasmuseets Venner i løbet af dette 
efterår etablere en Facebook-gruppe, 
som de, der ønsker det, kan blive 
medlem af.

Vi vil gerne opfordre til, at fl ere af 
Venneforeningens medlemmer mel-
der sig som frivillig på Glasmuseet, 
der er behov for hver eneste, der kan 
afse lidt tid. Der er mange forskellige 
gøremål, som kan varetages af såvel 
kvinder som mænd.
Kontakt venligst undertegnede, så 
formidler jeg den videre kontakt.

Venneforeningen har indgået aftale 
med Glasmuseet om, at man fra den 
1. januar 2020 mod fremvisning af 
medlemskort til Venneforeningen 
gratis kan tage 1 gæst med på mu-
seet. Ved parmedlemskab kan hvert 
medlem tage 1 gæst med gratis. Ved 
livsvarigt medlemskab kan man fort-
sat tage 1 gæst med gratis. Eksklusivt 
medlemskab giver fortsat mulighed 
for at tage op til 6 gæster med gratis.

Som man kan se, 
venter der gode 
oplevelser både 
på Glasmuseet og 
i Venneforenin-
gen.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Julemandens (glas)værksted 
og godter fra gemmerne

Så er det igen den tid på året…. 
Julen venter lige om hjørnet, og på 
Glasmuseet Ebeltoft tager vi forskud 
på julens glæder fra november. I år 
inviterer vi nemlig til Julemandens 
værksted i weekenden den 9.-10. 
november og 16.-17. november. 

Hele lørdagen den 9. og 16. novem-
ber hygger museets glaspuster, Lou, 
om gæster i alle aldre, mens store 
som små kreerer et juletræ eller en 
julemand i glas, der kan bruges som 
julepynt eller til gave. Juletræet eller 
julemanden laves ved at fordele 
små stykker farvet glas efter eget 
design på et trekantet glasstykke. 
Herefter varmes glasset op og smel-
tes fast (fusing) i værkstedets ovn, 
og om onsdagen kan den færdige 
figur afhentes. Aktiviteten foregår i 
Kids Corner efter princippet først-
til-mølle.

Søndag 10. og 17. november har I 
mulighed for at dekorere en hånd-
lavet julekugle af glas med motiver 
efter eget valg. Kuglen sandblæses i 
værkstedet, klistermærkerne fjernes 
og vupti – så har I den fineste ’fro-

stede’ julekugle, som kan tages med 
hjem med det samme. Aktiviteten 
foregår i Kids Corner og det er ikke 
nødvendigt at tilmelde sig. Vi sand-
blæser så længe, vi har glaskugler 
på lager.
Traditionen tro holder vi julesalg 
i weekenden 30. november - 1. 
december. Her har I mulighed for at 
finde julegaver til ekstra gode priser 
og måske gaver til jer selv, når vi 
finder 2. sorteringsvarer og andet 
godt fra gemmerne frem.
Husk også vores julegave til jer: 
Offentlig rundvisning i de nye udstil-
linger 1. søndag i måneden kl. 14!
Læs mere om aktiviteter og arrange-
menter på glasmuseet.dk
Glædelig jul!
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Tekst: Dan Mølgaard · Foto: Jesper Westley

Baltic Sea Glass 
på Glasmuseet

Maibritt Jönsson og Pete Hunner 
har i henved fire årtier dannet par 
og drevet deres fælles værksted på 
Bornholm. Med afsæt i den geo-
grafiske beliggenhed har værkstedet 
fået navnet Baltic Sea Glass, et 
værksted som tusindvis af menne-
sker gennem årene har besøgt på 
deres tur langs den bornholmske 
nordkyst.
Baltic Sea Glass har gennem årene 
været toneangivende i forhold til at 

definere og rodfæste både den born-
holmske og den danske tradition 
for glas. De to kunstnere er begge  
uddannet på Skolen for Brugskunst i 
slutningen 1970’erne og har praktisk 
talt drevet eget værksted siden. I 
første omgang i deres første fælles 
værksted ved Østermarie, et beske-
dent landsted, der under navnet 
Østersøhytten i 1981 blev åbnet 
som et af de første glasværksteder 
på øen. De mere ydmyge vilkår blev 
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i 1991 erstattet af kunstnernes nuvæ-
rende værksted indrettet i et stort 
ombygget hønseri ved Sandager syd 
for Gudhjem. Ved samme lejlighed 
skiftede værkstedet navn til Baltic 
Sea Glass. Det nyindrettede værk-
sted og navneskiftet kan ses som et 
udtryk for, at de to kunstnere havde 
store ambitioner, og med årene har 
deres glaskunst da også været vist 

på en lang række museer i både ind- 
og udland, ligesom de er repræ-
senteret på museer vidt og bredt. 
Fra Museo del Vidrio i Mexico til 
Suomen Lasimuseo i Finland. Fra 
Kunstgewerbe Museum i Berlin til 
Designmuseet i København - for nu 
blot at nævne nogle få.
De to kunstnere hører til den før-
ste generation af studioglaskunst-
nere i Danmark og har som sådan 
været med til at skrive historien om 

moderne dansk glas. Det er derfor 
oplagt, at værkstedet nu præsen-
teres på museet i rækken af udstil-
linger, der under navnet Mapping 
Denmark retter fokus på udvalgte 
danske glaskunstnere og værksteder. 
Baltic Sea Glass har ved en række 
lejligheder deltaget i gruppeudstil-
linger på museet med enkelte vær-
ker, men vinterens visning giver et 
indblik i kunstnernes samlede pro-
duktion, og udstillingen viser den 

Maibritt Jönsson og Pete Hunner.

Stejlepladsen fotograferet på klippekysten ud for Baltic Sea Glass.

Skål ’Fiskenet’, 2001.

Vortex, 2017.

store spændvidde i produktionen. 
Fra de mere enkle og brugsorien-
terede designs, der gennem årene 
har givet brød på bordet, til de store 
bjergtagende unikaobjekter.
Pete Hunner og Maibritt Jönsson 
har siden begyndelsen været drevet 
af en fælles passion for glasset og 
omsætter igen og igen inspiratio-
nen fra den enestående bornholm-
ske natur til designs og glaskunst. 
Inspirationen finder de primært i 
naturen og de nære omgivelser – det 
er blot at gå ud ad døren. Indtryk 
af snefnug, rimfrost, fjer, bikuber, 
fiskenet, pilehegn, skov og have, 
himmel og hav omsættes til glas 
med abstrakte mønstre, varierede 
overflader og karakteristiske farve-
sammensætninger. 
Udstillingen rummer det hele og er 
en markant opsummering af et helt 
liv i glassets tjeneste. 
Udstillingen finder sted i perioden 
12.10.2019- 22.03.2020 og vises i 
museets store fløj.



Glasværkstedet set udefra bygget af 5 skibscontainere.

Lavasten; Jette Bøge, foto: Henrik Løfqvist.
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Tekst: Jan Kock

Tilfældighedernes muligheder
- Et nyt glasværksted på Reffen, København

Der er åbnet et nyt glasværksted på 
Reffen med navnet BLÆS // Reffen 
Glass Studio. Et par meget alsidige 
glasfolk står bag, nemlig Sally Xenia 
Christensen og Jette Noa Liv Bøge. 
Jette er uddannet i Kosta og har dre-
vet Glastanken i Hobro samt arbej-
det på en række værksteder i ind- og 
udland, men har haft en pause i 
nogle år. Sally har en kandidatuddan-
nelse i produktdesign i glas og ligele-
des været aktiv ved en del glashytter. 
De havde i årevis i sjov snakket om 
at starte et værksted sammen, og i 

2018 opstod der en mulighed for at 
etablere et glasværksted på Reffen, 
som de greb. Stedet er den yderste 
del af Refshaleøen i København hvor 
tidligere B&W holdt til. Her var man 
ved at etablere Copenhagen Street 
Food, -afløseren til mad markedet, 
der lå på Papirøen, og nu ville man 
udvide initiativet med gode hånd-
værk.
Deres værksted er indrettet i fem 
containere. Der er skåret hul til vin-
duer, så lyset nu vælder ind i værk-
stedet. Der er noget pioneragtigt over 

WOOD lamp; Sally Xenia, foto: Henrik Løfqvist.

HANG vase; Sally Xenia, foto: Henrik Løfqvist.
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Balleskåle; Jette Bøge, foto: Henrik Løfqvist.

Optik vaser og skål; Jette Bøge, foto: Henrik Løfqvist.

stedet, hvilket gør det meget charme-
rende. Den ægformede glasovn har 
været tændt siden november 2018, 
så de værste start op problemer er 
løst. Der satses på brugsglas, unika 
samt udførelse af specialbestillinger. 
Farver benyttes med stor glæde og 

i overensstemmelse med Reffens 
bæredygtige profil, består en del af 
produktionen af upcycle produkter 
af genbrugsflasker. Håbet er efter-
hånden at bruge mere genbrugsglas 
i produktionen for at gøre den mere 
bæredygtig. Foruden de kunder der 

BLÆS // Reffen Glass Studio   
Refshalevej 167A
1432 København K
Mail: info@blaes.dk
www.reffen.dk

Åbningstider til 20. oktober alle 
dage 12-18, tirsdag efter aftale.

Facebook: BLAES.ReffenGlassStudio 
Instagram: blaes_ 
Tags: GlaskunstGlaspusteri

kommer igennem via madmarkedet, 
har de mange spændende projekter i 
gang med forskellige samarbejdspart-
nere såsom hoteller og restauranter, 
de har blandt andet lavet glas til 
Alchemist. Og med denne beliggen-
hed dukker der nok hele tiden nye 
spændende muligheder op.
Værkstedet vil blive drevet på hel-
årsbasis også udenfor Reffens sæson. 
Man kan altid besøge værkstedet 
efter aftale. Her til november-
december deltager værkstedet i en 
række julemarkeder således Finders 
Keepers i Øksnehallen 9.-10. novem-
ber og Flid i Nørrebrohallen 30.11.-
1.12 og Julemarked på Sorø Station 
og nok flere. Til foråret åbner Reffen 
igen, se hjemmesiden for info.

W
hiskey fl asker; Jette B

øge.

Produktion i værkstedet.
Foto: Henrik Løfqvist



8

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Four Rooms 
- Gensyn med Zuzana Kubelková

Frem til 5. januar 2020 viser 
Glasmuseet Ebeltoft nye og tidli-
gere arbejder af tjekkiske Zuzana 
Kubelková, som mange vil kende 
som modtager af hovedprisen ved 
Young Glass 2017.
Kender I filmen Four Rooms? En 
amerikansk komedie fra 1995, hvis 
handling udspiller sig nytårsaften 
på et gammelt hotel i Hollywood. 
Filmen er instrueret af fire forskel-
lige instruktører (Allison Anders, 
Alexandre Rockwell, Robert 
Rodriguez og Quentin Tarantino), 
som står bag hver sin selvstændige 
fortælling, der udspiller sig i fire for-
skellige hotelværelser. De fire histo-

rier er selvsagt meget forskellige 
og udelukkende forbundet gennem 
hotellet som ramme – og piccoloen 
Ted – som er filmens gennemgå-
ende karakter. Hvert rum har sin 
helt egen stemning. 
Med henvisning til denne film præ-
senterer den tjekkiske kunstner 
Zuzana Kubelková i udstillingen 
Four Rooms en række værker i fire 
rum. Hvert rum med sin karakteris-
tiske atmosfære og sin type værker. 
I ét rum præsenteres en serie væg-
hængte værker, i et andet skulptu-
relle objekter. Blandt udstillingens 
værker finder vi også ovnstøbt glas 
og værker, der befinder sig i en til-
stand mellem form og deformation, 
dekonstruktion og rekonstruktion. 

I 2017 modtog Zuzana Kubelková 
hovedprisen i den internationale 
Young Glass-konkurrence, som 
afholdes hvert 10. år på Glasmuseet 
Ebeltoft. Prisen modtog hun for 
værket My Chemical Romance; en 
installation, der undersøger proces-
sen og de foranderlige æstetiske 
udtryk, som opstår, når natriumace-
tat krystalliserer ved varmepåvirk-
ning. Værket er karakteristisk for 
Kubelkovás utraditionelle tilgang til 

Zuzana Kubelková i sit værksted.
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såvel materialer som metoder, og 
hendes eksperimenterende praksis 
har givet hende en markant position 
på den tjekkiske glasscene såvel 
som internationalt.

Zuzana Kubelková kombinerer en 
undersøgende teknologi- og mate-
rialebaseret praksis med en stærk 
fornemmelse for skulpturel formgiv-
ning, og går metodisk til værks i sine 
undersøgelser af industrielle materi-
alers kunstneriske muligheder. Hun 
har testet flere forskellige typer af 
industrielt fremstillede tekstiler, heri-
blandt fiberglas, og har senest kastet 
sig over brandisolerende stof, som 
hun smelter og former til skrøbe-
lige kompositioner. Hun undersøger 
vedholdende materialer og teknik-

ker, og søger til stadighed nye måder 
at tilføre industriens materialer liv og 
nuancer.
Zuzana Kubelková er vokset op i 
Smiradice, nær Strakonice i Tjekkiet, 
hvor hun nu bor og arbejder. Hun 
er uddannet ved High School 
of Applied Arts for Glassmaking 
i Zelezný Brod (2002-2006) og J. 
E. Purkyne University i Ústí nad 
Labem (2006-2014).  
Four Rooms - kan ses i perioden 12. 
oktober 2019 - 5. januar 2020.

I samme periode vises afgangspro-
jekterne i glas fra Designskolen på 
Bornholm. Repræsenteret i Afgang 
19 er Annelie Grimwade Olofsson 
og Laura Wuisman Bækhøj. Læs 
mere på glasmuseet.dk

Dolores, 2019.

El Cuco I-VI, detalje, 2019.

Medrana I-V, detalje, 2019.

ˇ
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Tekst: Jan Kock · Foto: Lis Kobbelgaard

Juletræet med sin pynt...

En forsølvet glaskugle skinner i skæ-
ret af et stearinlys og funkler på 
juletræet på en helt anden og vidun-
derlig måde end andet pynt af papir. 
Et af de første steder man begyndte 
at fremstille glassjulepynt var i byen 

Lauscha oppe i Thüringer Wald. Det 
skete i løbet af 1830’erne. Alt blev 
blæst som lampearbejde og egnede 
sig derfor fint til at blive gjorte 
som hjemmeindustri. Man kunne 
forspejle emnerne indvendigt med 

smeltet bly. Det at kunne forspejle 
med ”sølv” indvendigt kom til efter 
1849, hvor englænderne Fred Haler 
Thomson og Edward Varnish udtog 
patent på en metode med anven-
delse af sølvnitrat. Begge metoder 

Stjerne med rød refl ekterende kugle i 
midten, diameter 7 cm.

Svampe i rektangulær kurv, længde 5,5 cm.

Edderkop midt i sit spind, diameter 8,5 cm.

Lidt romantisk: Blå planet omgivet af sole 
og stjerneskud, diameter 7 cm.

Stjernefi gur indrammet af rødt armbånd, 
diameter 5,5 cm.Harpe, højde 7 cm.



krævede ikke meget udstyr, og var 
også egnet til hjemmeindustri. Det 
store glasværk leverede de trukne 
glasrør i længder af 1-1,5 meter, 
som var udgangspunktet for al hjem-
meproduktion, se Glasposten nr. 4. 
2018. 

Julepynt i alle afskygninger blev 
en stor og ofte profitabel industri. 
Derfor så andre også en mulighed 
for en forretning. Lige på den anden 
side af de bøhmiske randbjerge i 
områderne Böhmen og Mähren var 
der også en stor glasindustri, som 
blandt andet havde specialiseret sig 
at fremstille såvel trukne som vundne 
perler foruden bijouteri i mængder, 
der blev eksporteret til store dele af 
verden i konkurrence med Venedig. 

Adventskrans, diameter 6 cm.

Omkring byen Jablonec i den nuvæ-
rende tjekkiske republik var og er en 
stor del af denne industri hjemme-
hørende. Her fremstillede man siden 
1860’erne helt den samme glasju-
lepynt som i Lauscha. I disse dele 
er det ofte umuligt at afgøre, hvor 
de er gjort. Desuden havde man en 
stor produktion af julepynt i form af 
kurve, flyvemaskiner, hummere og 

rigtig, rigtigt meget andet, som ved 
hjælp af ståltråd var sammensat af de 
mænger af perletyper både trukne, 
blæste og vundne samt armbånd, 
man traditionelt producerede. Det er 
meget anderledes og typisk tjekkisk. 
Det er sådanne, der vises eksempler 
på her. Og ja, de fremstilles den dag 
i dag. Se mere her: 
www.czechglasscompetence.cz

Kogle anbragt i kurv. Det hele omgivet af 
cirkel gjort af små, farvede perler, diameter 
7 cm.

Rund kurv, diameter 3,5 cm.

11
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Tekst: Pavla Rossini · Foto: Pavel Stingl og Zdenek Lhotskýs arkiv

Dronningens sarkofag
ˇˇ

Dronning Margrethes og Prins 
Henriks sarkofag blev opstillet i 
Roskilde Domkirke efter mange års 
arbejde, hvor billedhugger og pro-
fessor Bjørn Nørgaard fik til opgave 
at skabe et moderne gravmæle til 
regentparret. Der er tradition for, 
at den kongelige familie begraves i 
Roskilde Domkirke. Prins Henriks 
ønske om ikke at lade sig begra-

ve der, har ikke ført til kunstne-
riske ændringer af monumentet. 
Kunstværket repræsenterer regent-
parrets fælles virke gennem 50 år, 
som fortælles gennem en række alle-
gorier og symboler s amt referencer 
til lande, som de besøgte sammen. 

Gravmælet er fire meter lang og to 
meter bredt og vejer over 16 tons. 

Selve sarkofagen er i støbt glas og 
hviler på tre søjler af færøsk basalt, 
marmor fra Grønland og bornholmsk 
granit med relieffer af elefantho-
veder, støbt i sølv. Selve soklen på 
monumentet er af fransk kalksten. 
Om valget af det gennemskinnelige 
glas udtaler Nørgaard: ”Idéen er at 
vise en mere åben og transparent 
fortælling. For jeg er vokset op med 
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idealet om et åbent og transparent 
samfund. Dronningen og prinsen er 
desuden formet som hulrum i glas-
set. Det danner på den måde også 
en reference til den tomme grav i 
kristendommen og minder os om, 
at livet ikke slutter her.” De jordiske 
rester vil engang i fremtiden blive 
begravet i Sankt Birgittes Kapels 
gulv, hvor sarkofagen er opstillet 
nu. Indtil videre vil den være skjult 
under en tildækning. 
Fremstillingen af selve glasdelen blev 
betroet den tjekkiske glaskunstner 
Zdenek Lhotský, der ejer et glasstøb-
ningsværksted. Glasmuseets ven-
ner besøgte det under en rejse til 
Tjekkiet. Her fik de lejlighed til at se 
et glimt af projektet med forklaring 
på hovedprincipperne i glasstøb-
ningens teknologi. ”Det var helt 
bestemt det største bestillingsarbej-
de i det 15 år lange værksteds histo-
rie, men også det mest risikable”, 
siger Lhotský, som ellers er en af de 
allerbedste på området. Det var bl.a. 
nødvendigt at renovere to støbeov-

ne og periodevis ansætte ekstra folk. 
Efter Nørgaards modeller i gips, blev 
først støbeforme fremstillet, hvor 
selve tørringen tager mange uger. 
Under selve støbningen er beregnin-
gen af afkølingskurven den vigtigste 
del, da glasemnet i flere måneder 
skal stå i ovnen til afspænding. Her 
blev Lhotský rådgivet af eksperter 
fra Glasforskningsinstituttet. Det sid-
ste trin i processen er slibning og 
polering. Manipulation med seks 
færdige glaselementer – hver vejen-
de omkring 700 kg – var heller ikke 
så nemt, dog lykkedes det at trans-
portere glaskolossen til Danmark 
uden at der gik den mindste splint 
af værket.

Roskilde Domkirke blev lukket 
under selve opsætningen af sarko-
fagen i flere dage. Jeg var en af de 
få heldige, som kunne se et stort 
hold af håndværkere under arbej-
det. Glasdelene blev hejset forsig-
tigt ned med millimeter præcision, 
og jeg kunne se Lhotský ånde lettet 
op, efter at den allersidste del af 
kunstværket, udformet i forgyldt 
bronze med symbolske figurative 
motiver, landede sikkert på top-
pen af glasset. Mange års arbejde 
på det fælles projekt sluttede, og 
det lykkedes Nørgaard at skabe et 
monumentalt værk, hvor moderne 
kunst kombineres med kirkens mere 
klassiske udtryk.

ˇ



Glasmuseum will be showing graduation projects 
from the School of Design, Bornholm, by Annelie 
Grimwade Olofsson and Laura Wuisman Bækhøj.

Page 10  Decorating the Christmas tree
Jan Kock briefl y sums up the history of glass Christ-
mas tree decorations, from beginnings as a cottage 
industry in Lauscha in Thüringen in the 1830s. 
Molten lead was used to give the mirror effect, un-
til ‘silver’ with silver nitrate was patented in 1849 
by Fred Haler Thomson and Edward Varnish from 
England. The big glassworks supplied glass tubes, 
which were worked over blowlamps, and Christ-
mas decorations became an important industry. 
There was a very similar industry across the moun-
tains in Bohemia and Mähren. Here both drawn 
and wound beads were made and exported round 
the world, centred on the town of Jablonec in what 
is now the Czech Republic. A very wide variety of 
Christmas decorations were produced, as well as 
typically Czech beads and bangles. They are still 
in production today. 
See www.czechglasscompetence.cz

Page 12 The Queen’s sarcophagus
Professor Bjørn Nørgaard was commissioned to 
create a modern monument for the Royal couple, 
Prince Henrik and Queen Margrethe II of Den-
mark, and the sarcophagus now stands in Roskilde 
Cathedral. Prince Henrik was not buried there, but 
there will be no changes to the monument, which 
represents the couple’s life together though 50 
years, represented in symbols and allegories.
The monument is cast in glass, and rests on three 
pillars of Danish granite, Faroese basalt and Green-
land marble on a base of French sandstone. Nør-
gaard chose glass glass to represent a transparent 
narrative, and the hollow fi gures of the queen and 
the prince refer to the Christian theme of the empty 
tomb, and that life does not end here. The monu-
ment is concealed under a cover for the present.
The glass section was made by the Czech artist 
Zdeněk Lhotský, as the largest commission ever 
carried in the 15 years his workshop has existed. 
Moulds were made from Bjørn Nørgaard’s plaster 
models, and during the casting process calculation 
of the cooling curve was critical, as the glass took 
several months to anneal in the kiln, and Lhotský 
took expert advice. Finally the six glass elements, 
each weighing about 700 kg, were successfully 
transported to Denmark. Above the glass element 
is a gilt bronze cover with symbolic and fi gurative 
motifs, and Nørgaard has succeeded in combining 
modern art with the classical expression of St. Bir-
gitte’s chapel in the cathedral.

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, mentions 
the opening of four new exhibitions on 11 Octo-
ber, and the successful autumn tour to Vendsyssel 
in the north of Jutland. The spring tour in 2020 will 
visit a number of glass studios, and the new glass-
works in Odense. Next year’s autumn tour will go 
to Alsace and include Baccarat and Lalique and 
smaller glassworks. The guests will stay at a vine-
yard with good cuisine. Both tours will be organ-
ised by Jan Kock and Jørn Beck.
During the autumn a Facebook group will be set 
up for Friends of the Glasmuseum, and members 
are invited to join. The Chairman also encourages 
members to volunteer at the museum.
From 1 January, each member may take one guest 
free to the Glasmuseum, and couples with joint 
membership may take one guest each. Life mem-
bers may take one guest, and exclusive members 
may still take up to six guests.

Page 3 Santa’s (glass) workshop 
Christmas preparations at the Glasmuseum start 
in November with weekend workshops, where 
children and others can make fused decorations 
on Saturdays, 9 and 16 November. On the Sun-
days, 10 and 17 November, they can decorate 
glass balls for sandblasting. There is a Christmas 
sale from 30 November - 1 December, and spe-
cial guided tours on the fi rst Sunday of the month.

Page 4 Baltic Sea Glass
Maibritt Jönsson and Pete Hunner have lived and 
worked together for about 40 years. Both gradu-
ated from the Danish School of Art and Design 
at the end of the 1970s, and they opened a joint 
studio, Østersøhytten, on Bornholm in 1981. They 
moved to their present studio south of Gudhjem in 
1991, and named it Baltic Sea Glass, which draws 
large numbers of visitors. It refl ected the ambitions 
of the two artists, whose work can be seen in mu-
seums across the world. Maibritt Jönsson and Pete 
Hunner were among the fi rst studio-glass genera-
tion in Denmark, and have played an important 
part in the history of Danish glass, so this retro-
spective exhibition falls logically into the Mapping 
Denmark series. It shows the wide range of their 
work, from utility glass to breath-taking unique 
pieces. They fi nd their inspiration just outside their 
door, where impressions from nature, the sea and 
sky, or fi shing nets and willow hedges are con-

verted into abstract patterns, varied textures and 
characteristic colour schemes.

Page 6 Chance and opportunity
BLÆS // Reffen Glass Studio is a new glass studio 
which opened in 2018 where the former B&W 
shipyard was located in Copenhagen. It is run by 
Sally Xenia Christensen and Jette Noa Liv Bøge. 
Jette trained at Kosta and ran Glastanken in Hobro, 
besides working in several workshops. Sally has an 
MA in glass product design and has also worked 
in several studios. They had talked for some time 
about starting a studio together, and took the op-
portunity when it arose in 2018, after Copenhagen 
Street Food was established, and the initiative was 
being extended to crafts. The studio has a charming 
pioneer atmosphere, consisting of containers with 
holes for windows, and production concentrates 
on utility glass, unique pieces and special orders, 
also re-using and upcycling bottles to increase sus-
tainability. The two glassmakers collaborate with 
hotels and restaurants, and have made glass for 
Alchemist among others. They will be taking part 
at a number of Christmas markets. The workshop 
will run in an all-year basis, and can be visited by 
appointment. 

Page 8 Zuzana Kubelková - Four Rooms
The Czech artist, Zuzana Kubelková, won the main 
prize in the Young Glass competition in 2017, 
for My Chemical Romance, which explored the 
aesthetic expressions produced when sodium ac-
etate crystallises on heating. Her exhibition, Four 
Rooms, is named after a fi lm from 1995, which 
is set in four rooms of a Hollywood hotel, linked 
only by the bellboy, Ted. Each of the four rooms 
in Kubelková’s exhibition contains a different side 
of her work. In one room objects hang on the wall, 
and another contains sculptural pieces. The works 
also include kiln-formed glass and pieces in a state 
between form and deformation, deconstruction 
and reconstruction. 
Zuzana Kubelková combines a technology and 
material-based practice with a sense for sculpture, 
and she has tested industrial textiles and fi breglass 
in her compositions. Recently she has smelted fi re 
insulation, and she constantly explores new ways 
to bring life to industrial materials.
She grew up in Smiradice in the Czech Republic, 
where she now works, and she trained at the High 
School of Applied Arts for Glassmaking i Zelezný 
Brod and J. E. Purkyně University in Ústí nad 
Labem.
Four Rooms can be seen from 12 October 2019 
to 5 January 2020, and in the same period the 

Text by Christine Andersen 
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1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
Undtaget perioder med udstillingsskift
Ingen tilmelding - gratis efter betalt entré 
til museet.

LØRDAG 9. & 16. NOVEMBER 
KL. 10-13 & 13.30-16
Julemandens værksted (fusing).
Lav en julemand eller et juletræ af små 
farvede glasstykker. Afhentes fra onsdag.
Pris: kr. 100,- + entré
Ingen tilmelding.

SØNDAG 10. & 17. NOVEMBER
KL. 10-13 & 13.30-16
Julemandens værksted. 
Dekorér en julekugle og få den sandblæst 
i værkstedet. Den færdige kugle tages med 
hjem med det samme.
Pris: kr. 100,- + entré
Ingen tilmelding. 

LØRDAG 30. NOV. & SØNDAG 1. DEC.
KL. 10-16
Julemarked - salg af 2. sorteringsvarer m.m.
 
Forbehold for ændringer i programmet. 
Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-
venner.dk.

AKTIVITETER

MAPPING DENMARK V 
- BALTIC SEA GLASS
Maibritt Jönsson & Pete Hunner.
12. oktober 2019 - 22. marts 2020

CHINESE WHISPERS
Projekt af Erin Dickson (UK) med deltagelse 
af 15 internationale og danske glaskunstnere. 
Udstillingen er en del af ‘Herfra hvor vi står’ 
– et samarbejde mellem syv jyske kunstmuseer 
om national identitet.
12. oktober 2019 - 22. marts 2020

ZUZANA KUBELKOVÁ (CZ)
Soloudstilling med Zuzana Kubelková.
12. oktober 2019 - 5. januar 2020

AFGANG 19
Afgangsudstilling (glas), KADK 
Laura Wuisman Bækhøj, Annelie Grimwade 
Olofsson.
12. oktober 2019 - 5. januar 2020

UDSTILLINGER

Glasmuseet Ebeltoft · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft · Telefon 8634 1799

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

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

Åbent alle dage i vinterferien og påskeugen. 
Museet er lukket den 24., 25., 26. og 31. 
december samt 1. januar. 

STOCKFLETH DELI

Se Stockfl eth Delis menu og aktuelle åbningstider 
på glasmuseet.dk. 
Yderligere information på tlf. 86341818 og 
www.glasmuseet.dk.
Bestil bord på www.dinnerbooking.com


