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Nyt år - nye initiativer
Nytårsfest
Alle nye år starter jo med en festligholdelse. I glassets verden har der været mange
fester/jubilæer på det seneste: Glasmuseets Venner kunne holde 25 års jubilæumsfest i 2010. Glasmuseet blev behørigt fejret året efter i 2011 og det meget fortjent.
Nu forlyder det, at 2012 er det år, vi skal
markere, at det er 50 år siden, at det moderne glas blev født – med amerikaneren
Harvey Littleton som bannerfører – og 40
år siden, at gennembruddet kom i Danmark, mest af alt med vores egen Finn
Lynggaard som ildsjæl.
Barnet er blevet voksent, og fra en lille
kreds af udøvere udi moderne glaskunst
er der nu over 200 glaskunstnere, der
med forskellig succes og kvalitet viser deres kunnen over det ganske land. Der er
meget at se på og glæde sig over – ikke
mindst den større og større anerkendelse der manifesterer sig over for de dygtigste
kunstnere.

2012
GENERALFORSAMLING
Som meddelt i sidste nummer
af Glasposten afholdes den årlige
generalforsamling

LØRDAG DEN 25. FEBRUAR
KL. 13.00
I SOGNEGÅRDEN, EBELTOFT
Udover den vedtægtsbestemte dagsorden og Glaslotteriet har Jan Koch lovet
at bidrage med et spændende indlæg
om ”Renæssanceglas i Norden”.
VEL MØDT!

Et nyt sekel er igangsat – det bliver spændende at følge udviklingen!
Nye initiativer
Det nye år er jo traditionelt også tiden for
at kigge fremad – at lægge planer og sætte
i gang. Som beskrevet i lederen i ”Glasposten” nr. 3 sidste år, har bestyrelsen i GMV
igangsat en ny tre-års plan for foreningens
aktiviteter.
Planen bliver præsenteret på dette års generalforsamling, men vi har ikke kunnet
vente med at igangsætte.
I omtalte leder beskrev vi de nye tiltag
omkring kommunikation med medlemmerne.
Udover ”Glaspostens” kvalitetssikring, var
det en modernisering og udbygning af foreningens hjemmeside med mere aktivitet,
flere faciliteter og informationer. En aktivitet, der stort set nu er velfungerende.
Herudover er der udbygning af vores
mail-database, der kan give hurtige og
enklere tilgang til medlemmerne, samt
ikke mindst den nye serviceinformation,
i form af ”Glastip”, der via hjemmesiden
eller direkte på medlemmernes mailboks
giver viden om alle de ting, der sker i glasverdenen.
Men andre nye tiltag og medlemstilbud
vil blive præsenteret i dette og kommende
numre af ”Glasposten”, eller på anden vis.
Det gælder dette års udgave af Årets Studioglas, hvor tre unge kunstnere har givet
deres bud, og bestyrelsen har valgt det
medlemstilbud, som vi tror, medlemmerne vil byde ind på til glæde for sig selv og
den unge kunstner.

Det gælder også et meget nyskabende
arrangement i april måned ”Udfordringen!”, hvor en af de lokale glaskunstnere
- Leif Møller Nielsen – bliver udfordret på
at skabe et stykke glaskunst på baggrund
af et jazznummer, komponeret af jazzmusiker Mads Bærentzen. Resultatet vil blive
præsenteret – musik og glas – ved et festligt arrangement på Glasmuseet.
I dette nr. af ”Glasposten” vil man også
kunne læse om en spændende nyskabelse
i form af et ægte dansk højskoleophold i
GMV-regie, hvor vi i et samarbejde med
Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft
indbyder til et 4 dages sommerhøjskole
under temaet GLAS og FILM. Det håber vi
kan inspirere både GMV’s medlemmer såvel som danske og udenlandske kunstnere
og glasvenner.
Et sidste tiltag, der kunne nævnes, er etableringen af en ”Besøgspakke” til Glasbyen
Ebeltoft og omegn, by, natur og kultur.
Ideen er, at glasvenneforeningen – som en
respons på megen modtaget hjælpsomhed
og gæstfrihed under vore store glasture til
udlandet – vil gengælde dette ved at bistå med tilrettelæggelse og gennemførelse
af flerdages besøg af venneforeninger fra
vores ”Partnerskaber” i flere lande. Det
kan nævnes, at der allerede er to venneforeninger, som har meldt deres ankomst!
Og så… på mange opfordringer skal det
da lige nævnes, at den store glastur i 2012
bliver en tur til Venedig den 23. - 28. oktober, med Jan Kock som
den sikre guide.
Med ønsket om et godt
nyt glasår 2012.
Venlig hilsen
Mogens Kaalbye
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Tekst: Jan Kock

Glasfacetter i Aarhus
Tur til nogle af byens glasattraktioner lørdag den 17. marts.
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”Your rainbow panorama“.
Foto: Jesper N. Sørensen

Dagens program:
Kl. 9.00 Vi mødes ved Skt. Johannes
Kirken, Skt. Johannes Allé 1, 8000
Aarhus. Det er oppe på Trøjborg.
Her har man for kort tid siden fået
en række fornemme glasmalerier.
Kl. 10.00 Klostergade 70 B ved Nyholm Cantrell glas. Byen rummer en
lille håndfuld meget forskellige glasværksteder, og vi skal denne formiddag nå de fleste af dem.
Vi lægger ud hos Karen Nyholm og
Ned Cantrell, som viser glassets kvindelige og mandlige sider, for derefter
at fortsætte hen til Karen Lise Krabbe,
som har værksted i Ny Munkegade,
kun få meter fra Karen og Ned. Hun
afprøver utrætteligt glassets grænser.
Videre til fods går det derpå til

Glaspusteriet Bülow Duus, Studsgade
12-14, hvor Mette bl.a. har fokus på
godt brugsglas.
Så er der tid til frokost, vi har reserveret plads et hyggeligt sted.
Eftermiddagen skal vi se på glasmalerier i jugendstil på Aarhus Teater,
Hotel Royal og Kvindemuseet.
Kl. 15.30 træffes vi ved indgangen
til kunstmuseet ARoS foran billetsalget, hvor dagen sluttes med, at vi ser
på Olafur Eliassons: Your rainbow
panorama.
Man sørger selv for transport. I midtbyen går vi rundt til fods. Der er
reserveret bord til en fælles frokost, som betales på stedet.
Der skal regnes med entré
til begge museer.
Tilmelding senest den 9.
marts til Jørn Bech på
mail: jbech@privat.dk
eller med kgl. post til:
Jørn Bech, Skelhøjevej
7, 8400 Ebeltoft eller
på telefon 8637 7010
eller 4050 7074.
Man bedes venligst oplyse: navne på deltagere
og om man ønsker at deltage i frokosten.
“Wave” af Ned Cantrell
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THERMAN STATOM
Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Therman Statom Studio

Farverige fortællinger
Therman Statoms store installationer på Glasmuseet

Den amerikanske
kunstner Therman
Statom er et elskeligt
menneske og en passioneret og engageret
kunstner.
Hans arbejdsproces er intens og
kaotisk. Han er en sand mester i
at improvisere og samarbejde. Det
er et held, for når han kommer til
Ebeltoft først i marts, er det kun
kunstneren selv, der ved, hvad der
skal ske i de følgende tre uger.
Therman Statom har de seneste år
flere gange besøgt museet og fortalt
om sine tanker, sin kunst. Han har
meget på hjerte denne brændende
og farverige kunstner. Da han sidst
forlod museet, rejste han af sted
med skitser, noter og opmålinger af
de seks rum, hvor udstillingen skal
være. Han havde også givet udstilling navn: SIX VOYAGES.

materiale, lys, digitale elementer og
lyd vil højest sandsynlig også blive
anvendt i installationerne.
Der er ingen tvivl om, at det vil
blive tre intense uger med øjeblikke
af forvirring og kaos for museets
personale og hjælpere. Men ikke for
Therman. Han trives og er meget
kreativ i kaos og forvirring. Men han
har en plan! Han har gjort det
mange gange: skabt fantastiske,
betagende og tankevækkende udstillinger.
58-årige Therman Statom er af kritikere i USA blevet sammenlignet
med Robert Rauschenberg, en af

Rejserne i form af installationer vil
løbe gennem seks udstillingsrum i
stueetagen i Hack Kampmann bygningen.
Fortællingerne bygges op af planglas,
træ, maling, blæst glas. Genbrugs-
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”Stories of the New World“
Museum of Art, Florida, 2009.

UDDANNELSE
1978 M.F.A. Sculpture, Pratt Institute,
Brooklyn, New York
1974 B.F.A. Sculpture, Rhode Island
School of Design, Providence,
Rhode Island
1971 Pilchuck Glass School,
Stanwood, Washington
PRISER
2008 UrbanGlass Award –
Outstanding Acheivement
2006 James Renwick Alliance –
Distinguished Artist Award,
Washington DC
2000 San Diego Commission on the
Arts Art in Public Places
1999 Cultural Enrichment Proclamation,
City of Beverly Hills, California
Fellow - American Craft Council
Award Cultural Affairs Individual
Artists Grant City of Los Angeles
Art In Embassies Program
1988 National Endowment for the
Arts Fellowship
1985 Brody Arts Foundation Fellowship
1982 National Endowment for the Arts
Fellowship
1978 Pratt Institute Fellowship
1997 Ford Foundation Artists Grant
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”Stories of the New World“
Museum of Art, Florida, 2009.

2004
2003

vor tids største kunstnere. Statom er
brændende engageret i samfundet,
sine medmennesker og i kunst. Han
har skabt mere end 180 udstillinger rundt om i verden.
Kendetegnende for Therman Statom
er, at han ikke laver klassiske udstillinger med enkelt værker og titelskilte, men skaber fortællinger og
historier.
Som inspiration og forberedelse til
udstillingen på Glasmuseet Ebeltoft
har Therman Statom, som nævnt,
været på museet flere gange. Under
det seneste besøg sagde Therman
Statom, at i en verden, der forandrer
sig meget og hurtigt, er det vigtigt,
at give mennesker rum og tid til at
drømme, sanse og fornemme.
I ugerne efter åbningen af udstillingen den 30. marts vil museets gæster få lejlighed til at følge

kunstnerens arbejde, idet Therman
Statom vil arbejde med et større
skulpturelt værk i glashaven.
I løbet af udstillingsperioden vil
museet i samarbejde med Therman
Statom arrangere workshops i
museets værksted med skolebørn.
Therman Statom har en helt særlig
evne for at få mennesker til at lade
paraderne falde. Uden mange ord
kan han inspirere en gruppe til sammen at nå et fælles mål i form at et
skulpturelt værk.
Flere steder i verden har Statom
lavet workshops med børn, som
han ikke kunne tale med, og hver
gang har der været en intensitet og
et enestående samarbejde for at nå
målet – et fælles værk, som de alle
havde bidraget til.

2002

2001
2000

1999

1998

1997

Dagmar Brendstrup

“Stories of the new world”,
Orlando Museum of Art, Florida
Gail Severn Gallery, Ketchum, ID
“Nascita” Bemis Center For
Contemporary Art, Omaha, NE
Traver Gallery, Seattle,
Washington Habatat Gallery,
Royal Oaks, Michigan
“Through the Looking Glass”,
California Center for the Arts Escondido,
Escondido, California
“A Divergent Experience”,
Museum of Nebraska Art, Kearney Nebraska
“Therman Statom”, Renwick
Gallery of the Smithsonian American Art
Museum, Washington D.C.
Telfair Art Museum, Savannah, Georgia
“Nocturnal”, Gail Severn Gallery,
Ketchum Idaho
Galleria Diverto, Bergamo, ITALY
“Byzantine Istoria”, Birmingham Bloomfield
Art Center, Birmingham, Michigan
“Reflexions en el Agua”,
Mesa Arts Center, Mesa, Arizona
“Stories from the Wesser”,
Glashutte Gernheim, GERMANY
“River Myths,” Tampa Museum Of Art,
Tampa, Florida Habatat Galleries,
Boca Raton, Florida Maurine Littleton
Gallery, Washington DC Imago Gallery,
Palm Dessert, California East Hawaii
Cultural Center, Hilo, Hawaii
“Installations”, Imago Galleries,
Palm Desert, California
“Mitos del Oceano (Ocean Myths)
Lowe Museum, University of Miami, Florida
“Lunar Tides”, William Traver Gallery, Seattle,
Washington, Gail Severn Gallery, Ketchum,
Idaho Habatat Galleries, Lathrup Village,
Michigan Habatat Galleries, Boca Raton, Florida
Dorothy Weiss Gallery, San Francisco,
California Maurine Littleton Gallery,
Washington, D.C.
Chrysler Museum of Art, Norfolk, Virginia
Marx-Saunders Gallery, Chicago,
Illinois Orange County Museum
of Art, South Coast Plaza Gallery,
Newport Beach, California
Therman Statom, Clara Scremini
Gallery, Paris FRANCE
Habatat Galleries, Boca Raton, Florida
Riley-Hawk Galleries, Columbus,
Ohio Bemis Center for Contemporary
Arts, Omaha, Nebraska Dorothy Weiss
Gallery, San Francisco, California
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Tekst: Mogens Kaalbye

Udfordringen!
Glasmuseet, Glasmuseets Venner
og Sparekassen Kronjylland arrangerer „Udfordringen!“
Jazz udfordrer glaskunstner.
Glaskunstneren Leif M. Nielsen,
PUST i Ebeltoft udfordres af jazzmusikeren Mads Bærentzen.
I marts måned præsenteres Leif
for musik af jazzpianisten Mads
Bærentzen. Leif vil i en måned hver
dag lytte til musikken og føre dagbog over sine reaktioner og tanker.
Han må lave skitser i sin dagbog;
men ikke begynde at forme et glaskunstværk før efter en måned.

Bæretzen vil inden afsløringen spille
det nummer, der påvirkede Leif mest
og efter afsløringen og Leifs fortælling, vil Mads give en koncert over
temaer fra hans sidste albums.
Mads er musikbarnet fra Aarhus,
der efter konservatorieuddannelse
har betrådt den hjemlige og internationale jazzscene med stor succes
fra Madrid til New York. Mads har
med sin trio og skiftende kunstnere
udgivet en række CD’er med bl.a.
jazzificering af danske og svenske
sange samt folkemelodier, og er for
øjeblikket i gang med at komponere
musik til to nye albums.
Arrangementet koster 125 kr. for
medlemmer og ikke medlemmer. Tilmelding på GMVs hjemmeside,
send e-mail til glasvenner@glasmuseet.dk eller mød op og køb billet.

Søndag den 22. april kl. 15.00
præsenteres kunstværket på Glasmuseet, hvor Leif vil berette om
sine tanker med musikken, der
bragte frem til kunstværket. Mads
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Arrangementet er sponsoreret af
Sparekassen Kronjylland.

FINN LYNGGAARDS

LEGAT 2011
Der var 11 ansøgere til ”Finn Lynggaards Fond”, om det årlige legat til
støtte for danske glaskunstneres efteruddannelse og/eller studierejse i 2011.
Valget faldt på glaskunstner Karen
Nyholm, der har planlagt at anvende
de 10.000,- kr til et studieophold
ved Karen Willenbrink på Pilchuck
Glasskole i foråret 2012. Vi glæder os
til at høre herom.
Karen Nyholm i arbejdstøjet.

Tekst: Mogens Kaalbye · Foto: Hans Ringmacher

Årets studioglas
Så gentager Venneforeningen de
sidste års succes i form af ÅRETS
STUDIOGLAS, et tilbud til foreningens medlemmer, om at erhverve
et unikt stykke glaskunst, til en
favorabel pris og samtidig støtte en
ung dansk glaskunstner. Ideen med
ÅRETS STUDIOGLAS, der nu er
blevet en tilbagevendende begivenhed, og tilbud - har til formål:
· At støtte danske studio glaskunstnere, både til at eksponere sig
selv og for at skabe omsætning.
· At tilbyde foreningens medlemmer et unikaglas til en rimelig
pris.
· At udbygge et af venneforeningens formål ”At understøtte
glaskunstnere og glasmiljøer
i Danmark”.
Årets kunstnere og valget
Kriterierne for valg af glaskunstnere
til at fremstille ÅRETS STUDIOGLAS
har været, at det skulle være unge,
uddannede glaskunstnere på iværksætterkurs, eller up-coming glaskunstnere, der har gjort sig bemærket i en eller anden sammenhæng.
De nominerede i dette første år med
dette medlemstilbud har været:

Niels Ole Frandsen. Pt. Finland.
Arbejder primært med brugsglas i
nye former og med en baggrund som
designer. nfrandsen@gmail.com
Jeannet Iskandar, Iskandar Glas,
Ebeltoft. Arbejder med unika i lette
former og med en speciel teknik,
der kombinerer blæsning, fusing og
slibning. Værker der allerede har
stor succes for Jeannet i USA.
Jeannet-iskandar@hotmail.com
Tillie Burden, Luftkraft Glasstudie,
Amager. Arbejder med unika ud fra
en intuitiv og selvbiografisk tilgang.
Søger nye kommunikative former
med glas. tillieburden@hotmail.com
Valget i år faldt på Jeannet Iskandar,
med værket, der er afbilledet her.
Om årets glas siger bestyrelsens
kunstneriske rådgiver Ned Cantrell:
”Jeannets skulpturer er en harmonisk kombination af enkelthed og
kompleksitet, med luftigt, tredimensionelt udtryk.
Skulpturen er lavet af glasrør med
forskellige bølgende profiler, skåret
i skiver og fuset sammen. Jeannet
udstiller sine værker på bl.a. Traver
Gallery og Heller Gallery, USA.”

Bestilling af ÅRETS STUDIOGLAS
Årets værk kan købes for en favorabel pris på kr. 1.500,- og kan
bestilles via foreningens mailadresse
glasvenner@glasmuseet.dk eller ved
formanden, Mogens Kaalbye på
telefon 4037 8908.
Værket fremstilles eksklusivt i 30
nummererede og signerede eksemplarer og kan bestilles fra Glaspostens udsendelse og frem til den
1. april 2012. Skulle der komme flere
end 30 bestillinger vil der blive trukket lod, for at give alle medlemmer
lige muligheder. Medio april vil det
enkelte medlem modtage besked
om resultatet. Årets studioglas, der
har en diameter på ca. 18 cm, kan i
de kommende måneder ses i GMV’s
informationsskab på Glasmuseet.
Venneforeningens bestyrelse håber
at medlemmerne vil tage så godt
imod dette tilbud, at det fortsat kan
være en årlig tilbagevendende begivenhed, til glæde for medlemmerne
og til gavn for unge glaskunstnere.
Mogens Kaalbye
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Tekst: Jan Kock

Cirklens kvadratur

Kunstmuseet ARoS med regnbuen øverst set fra Vester Allé. Modsætningen mellem selve bygningens røde bygningskrop og den farverige cirkel er markant. Foto: Ole Hein Pedersen.

Det er ikke for meget sagt, at
Aarhus i foråret 2011 fik et nyt
vartegn i form af en gigantisk cirkel
i alle regnbuens farver højt hævet
over byens tage. Installationen er
udtænkt af den islandsk/danske
kunstner Olafur Eliasson og bærer
det officielle navn Your rainbow
panorama.
Aarhus rummer en hel række
arkitektoniske perler som Hack
Kampmanns prægtige teaterbygning
i legende jugendstil fra 1900, Arne
Jacobsens funkisprægede rådhus
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fra 1942 og på Vester Allé er der
en hel lille perlerække værdifulde
bygninger, hvoraf Erhvervsarkivet
fra 1901 også tegnet af Kampmann
overstråler alle. Så det var en meget
forpligtigende plads, der blev fundet
til kunstmuseets ARoS’ nye bygning, som stod færdig i 2004. Dette
hus er tegnet af Schmidt/Hammer/
Lassen og udformet som en stramt
kubisk form i rødt tegl. Går man
ind i bygningen åbner den sig som
en slynget canyon op gennem alle
etager og er helt holdt i hvidt. Et
afsluttet stykke arkitektur.

Foto: Jesper N. Sørensen
Foto: Ole Hein Pedersen

Farverne i cirklens glas spiller sammen med
naturens egne farverr, som her ved en prægtig
rød solnedgang. Foto: Ole Hein Pedersen

Udsigten over byen og den nærmeste omegn er fascinerende fra
regnbuen. Om man foretrækker byen i farver der svinger i dur
eller mol er en smagssag. Det kunne have været befriende (eller
belastende), at en af de 120 glaspaneler havde været i klart glas.
Foto: Petri & Betz

Museet havde dog mod på mere
end den kubiske form og udskrev
derfor i 2007 en konkurrence om
en udvidelse af museet oppe på tagfladen af bygningen. Projektet, der
nu er delvis realiseret, er udtænkt
af Olafur Eliasson og udgøres af en
ringformet gang med en omkreds på
150 m og en diameter på 52 m, som
på det nærmeste, dog støttet af lette
stålben, svæver godt 3 meter over
den egentlige bygnings tag.

og lys i evig bevægelse går op en
højere enhed. Som glasset er monteret nu, giver det en regnbue, som
kan konkurrere med den nordiske
sagnverdens regnbue Bifrost, som
forbinder jorden og himmelhvælvet,
som bevogtes af selveste Heimdal,
der vil blæse i sit Gjalderhorn, når
ragnarok indtræder.

Foto: Ole Hein Pedersen

Cirklens sider såvel udvendigt som
indvendigt er gjort af 120 store glastavler, som hver måler 3,30 x 2,80.
Der ligger en stor teknisk kunnen
i at få realiseret ideen. Således er
de store mængder glas produceret i
Italien og derpå hærdet og lamineret
i Tyskland, samt beklædt med folier
i alle farvepalettens nuancer af rødt,
gult, blåt og grønt. Til nogle nuancer har det været nødvendigt med
fire lag farvede folier. Farver, glas

Springene i farverne i Eliassons
regnbue er sine steder ikke så harmoniske og er nok forårsaget af, at
det har været kompliceret at arbejde
med farvede folier i flere lag og i et
begrænset udvalg af farver. Holder
man resultatet op mod Goethes
klassiske farvelære er der mindre
disharmonier. Men de opleves ikke
som påtrængende, når man går
turen rundt i cirklen, som jo har den
gode egenskab, at der hverken er
start eller en begyndelse. Ved flere
Fortsættes næste side
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GLAS
&FILM
Tekst: Dan Andersen

Glas i filmkunst og
film om glaskunst

Set fra oven, får man det bedste indtryk af hvor stor regnbuen egentlig er. Foto: Petri & Betz.

lejligheder har Eliasson selv givet
udtryk for sine tanker bag projekt og
de kan være gavnlig læsning, hvis
man ønsker at gå dybere ind i forståelsen af dette farverige univers og
hvorfor farverne netop er arrangeret
som de er. Se www.aros.dk
Værket er ikke færdigt, jo cirklen
er, men der mangler noget. Det er
nemlig tanken, at der inde i cirklen
skal være en stor halvkugle med
spejlende overflade. Det må give en
hel ny version - en version 2.0. Lad
os håbe, den bliver realiseret.
Aarhusianerne har taget værket til
sig, og siden åbningen har tilstrømningen været stor. Også udlandet
har fået øje på den nye perle af høj

10

karat, som er blevet byen til del.
Kun tiden vil vise, om den vil leve
og blive en del af eliten, eller den vil
ende som et stykke farverigt tivoli.
Gigantiske og samtidig gode kunstværker er der mange eksempler på
rundt om i verden. Frederiksstaden i
København er et godt dansk eksempel på et sådan, som har klaret sig. I
udlandet skal blot nævnes den store
akse i Paris, hvor den sidste, nej
seneste, udvidelse er den danske
ariktekt Johan Otto von Spreckelsens Menneskehedens Triumfbue.
Til lykke Aarhus og ARoS med dette
bud på løsningen af cirklens kvadratur.
Jan Kock

Sommerhøjskole på Den
Europæiske Filmhøjskole,
7. juni til 10. juni, 2012.
I samarbejde med Filmhøjskolens dygtige lærere har
GMV planlagt en sommerhøjskole, hvor glas som tema
optræder i spillefilm, kortfilm
og oplæg om kunst.
På god højskolevis vil lærere
fra Filmhøjskolen og vor egen
Jan Kock præsentere film og
lægge op til samtaler, diskussioner og debat.
Vi vil se 5 spændende spillefilm, hvor glas spiller en rolle.
Temaerne er glas som metafor, glas og transcendens, glas
og transparens i det moderne
samfund, glas og spejlinger.
Filmene er nye og gamle, og
nogle har ikke været vist i
Danmark. Filmene præsenteres af lærer Karin Grand
Master in Art (Film) og digter,
sangskriver og manuskriptforfatter Pablo Golborne.

Kortfilmene omfatter emner
som kunst og kortfilm, glassets historie og glas set
som design. Kortfilmene
præsenteres af lærere fra
Filmhøjskolen og Jan Kock.
Vi får lejlighed til rundvisning
på Glasmuseet, der samme
weekend har sommersalg i
hytten. Der vil desuden blive rig lejlighed til at besøge
Ebeltofts glaskunstnere.
Vi vil også få lejlighed til at
nyde sommeraftenen med
god musik og den smukke
udsigt fra Filmhøjskolen.
Dagene vil være pakket med
spændende program fra morgen til at aften.
Opholdet koster
DKK 4.800,- inkl. moms for
3 overnatninger i enkeltværelse.
DKK 4.200,- inkl. moms for
3 overnatninger i dobbeltværelse.
DKK 3.540,- inkl. moms for
3 dage, hvis man bor privat.
Dette er inkl. al forplejning,
ophold og program. Sidste tilmelding er den 1. april 2012
Rekvirer program ved at kontakte GMV på glasvenner@
glasmuseet.dk, hvor tilmelding også kan foretages.

Tekst: Jan Kock · Foto: Imageclub

Venedig ca. 23.-28. oktober ’12
Man taler om alle tings moder. Når
talen er om glas, må dette begreb
med mening kunne bruges om Venedig og Murano, som var det sted,
hvor glasproduktionen blomstrede
gennem middelalderen og renæssancen og bestemt gør det endnu.
På denne tur vil vi fordybe os i glassets historie samt på den store og alsidige glasverden, der lever på Murano
den dag i dag. Her blev der dyrket individuelt kunstglas langt inden
begrebet studioglas vandt fodfæste.
Vi skal besøge en række værksteder
og udstillinger, samt nyde lagunens
kulinariske køkken og omegnens
vine, foruden at der skal være tid til
at indsnuse byens mange kulturskatte
både i fællesskab og på egen hånd.
Programmet for turen er så småt ved
at falde på plads. Det er planen, at vi
skal bo på et eller to mellemklassehoteller nær Markuspladsen, så der
er så kort gåafstand som muligt til
alt og god bådforbindelse til Murano
og lufthavn.
Prisen for de seks dage ligger ikke
helt fast endnu, men forventes at
blive på omkring kr. 7.700,-. Tillæg

for enkeltværelse. Der er afgang
fra enten København eller Billund.
Prisen omfatter fly t/r, transport mellem lufthavn og hotel t/r, ***hotel
med morgenmad samt en frokost og
en middag. Hvad prisen nøjagtigt
omfatter, vil fremgå af programmet,
som forventes klar her sidst på vinteren først på foråret.
Forhåndstilmelding
For at få en idé om, hvor mange
der kan forventes at deltage, vil
jeg bede om forhåndstilmelding på
mail: kock_jan@hotmail.com eller
med kgl. post: Jan Kock, Vilhelm
Kyhns Alle 2, 8270 Højbjerg.
Oplys venligst
1: Navne på deltagere
2: Afrejsested København
eller Billund
3: Om der ønskes enkelt- eller
dobbeltværelse
Dem der forhåndstilmelder sig vil
få program med pris og tilmeldingsblanket tilsendt, så snart det foreligger. Mere om turen i næste nummer
af Glasposten.

11

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Blomsterværksted og
børnerundvisning

Vinterferie på Glasmuseet
Tirsdag den 14. februar
Hvem holder ikke af at få blomster?
I vinterferien kan man måske være
heldig at få en buket helt særlige
blomster, lavet af børnebørnene.
Hvis man altså tager dem med på
Glasmuseet tirsdag den 14. februar.
Her inviteres børn fra 6 år nemlig til
kreativt blomsterværksted sammen
med museets børneguider, som
vil hjælpe børnene med at
lave flotte ”krympeblomster”
af avispapir og bambuspinde,
lige til at tage med hjem.
Værkstedet er gratis efter betalt
entré til museet og finder sted kl. 11
og kl. 14. Husk tilmelding.
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Onsdag den 15. februar inviterer
Glashytten indenfor til årets første
støbedag. Her har store og små
mulighed for at designe deres egen
lille glasfigur. Et aftryk i en kasse
med vådt sand, hvorefter hullet fyldes med flydende glas. Efter afkøling et døgns tid kan figuren hentes
til evigt minde. Der er støbning kl.
10-16 (pause kl. 13-14) og det er ikke
nødvendigt at melde sig til på forhånd. Det koster kr. 75,- at deltage
+ entré til museet (børn under 13 år
gratis entré).
Torsdag den 16. februar kl. 14
kan hele familien tage med på en
spændende rundvisning i børnehøjde sammen med børneguide
Hanne Thorgaard. Undervejs går
turen blandt andet gennem underskønne værker fra Venedig og perler
fra museets samling af moderne glas
fra hele verden. Hele ugen kan man
også gå på opdagelse i udstillingerne med et opgaveark i
hånden. En sjov udfordring
for hele familien. Spørg
efter opgavearket i receptionen.
Vinterferien er sidste
chance for at opleve Stine

Bidstrups spændende undersøgelser
af orden og kaos, mens den store
udstilling med glas fra Venedig fortsætter 14 dage længere og jubilæumsudstillingen kan ses indtil april.
Glasmuseet er selvfølgelig åbent alle
dage i vinterferien, også mandag i
uge 7 og 8. Vi glæder os
til at se jer!

Tekst og foto: Mogens Kaalbye

Nyt glasgalleri eller…?
Hvis man bevæger sig nysgerrigt
og kunstinteresseret rundt i de større danske byer, og her specielt i
Latinerkvarteret og Frederiksstaden
i Dronningens København, vil man
finde en mængde af gallerier for
ældre og moderne kunst, men i overvældende grad af den malede kunst
og skulpturer, og til nød keramik.
Det moderne glas og studioglaskunst
er der meget langt imellem, men
det er selvfølgelig også ”barnet” i
nutidskunst, blot 40 år i Danmark,
har man regnet ud. Siden AnneMerete Grønlund i 2009 lukkede sit
glasgalleri på Østerbro, har der ikke
eksisteret et galleri for moderne glas.
Kunstglas skal ses og sælges på
Glasmuseet eller direkte ved glaskunstnernes værksteder.
Lige indtil ”Bredgade Kunsthandel”
fik ideen og modet til at bytte malet
samtidskunst ud med moderne glas-

kunst – vel og mærke så det fyldte
hele galleriet, med hele 20 glaskunstneres værker, i september og oktober
måned 2011.
SUBSTANS 2011 havde galleriets
indehaver, Annegrethe Davis kaldt
udstillingen, som var udvalgt og præsenteret i et samarbejde med Pavla
Rossini. Og de var der alle sammen
– næsten da – fra Finn Lynggaard og
Torben Jørgensen og Tobias Møhl,
over Marianne Buus, Lene Bødker,
Karen Lise Krabbe, Pipaluk Lake til
Stine Bidstrup, Ned Cantrell, Micha
Karlslund og Trine Drivsholm oma.
De var ikke tilfældige, for Annegrethe
Davis havde ikke blot valgt, men
også besøgt stort set alle kunstnerne,
for at være klædt godt på til at kunne
præsentere og sælge udstillingens
aktuelle nutidskunst i studioglas.
Og den blev både set og solgt.
400 gæster til åbningsreceptio-

nen og 20-40 gæster hver dag var
langt over forventning – og der blev
solgt unika-glas, ikke blot til Statens
Kunstfond og firmaer, men til mange
private.
Ideen med SUBSTANS 2011 var flersidig; at ”fejre” moderne glaskunst
med de 40 år i Danmark, at vise
hvad der rør sig – hvad der er aktuelt
i glassets verden, og endelig galleriets eget behov for fornyelse.
På spørgsmålet om udstillingen opleves som en succes? siger Annegrethe:
”Det har været totalt tilfredsstillende.
Jeg har gjort mig tanker om nye
måder at præsentere værkerne på.
Og ikke mindst… Vi kommer igen
næste år!“
Med SUBSTANS 2011, 2012 og
20…, har vi måske fået begyndelsen
til et nyt glas-galleri.

Tekst: Hanne Werner og Thomas Skousen · Foto: Jonas Lindström

Glasriket 8.- 9. oktober 2011
Lørdag den 8. oktober 2011 kl.
9.00 mødtes 29 forventningsfulde
glasvenner i Hälsingborg og fik en
begivenhedsrig tur med besøg til
Erikshyttan i Eriksmåla, Transjö Hytta
og en efterfølgende overnatning i

Bergdala med en aften, der bød på
Glasriket-specialiteten Hyttsill samt
glasblæsning og musikunderholdning. Turen nåede bl.a. også til Skruf
Glasbruk, Kosta Glasbruk, Kostas
museumsgalleri, Kosta Boda Art

Hotel samt Växjö, hvor både Växjö
Domkirke og Smålands Museum
blev besøgt.
Læs hele historien
Se hele turens spændende beskrivelse samt nyttige tip på hjemmesiden:
www.glasmuseetsvenner.dk, hvor
der også findes billeder fra turen.
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Leader
The Chairman notes that the last two years’ jubilee
celebrations of the Friends of the Glasmuseum and
of the Museum itself will be followed in 2012 by
the 50th anniversary of the birth of Studio Glass,
while it is 40 years since the movement came to
Denmark, largely driven by Finn Lynggaard’s enthusiasm. There are now more than 200 artists
throughout the country, and it is gratifying to see
the recognition enjoyed by the most skilled of
them.
Looking ahead in the New Year, the Committee
has a new three-year plan for the Association’s activities. The modernised website is now functioning
well, providing improved communications with
members. This year’s studio glass item has been
chosen for sale to members. Another innovative
event will take place in April, when Anne Mette
Iversen challenges Leif Møller Nielsen from Ebeltoft to make a glass object inspired by jazz music.
A Danish Folk High School course will be held at
the European Film College, and a ‘visitors’ package’ is planned in response to partner associations
abroad, who have offered hospitality and guidance
when Friends of the Glasmuseum have visited
them. Finally, this year’s glass journey guided by
Jan Kock will be a visit to Venice in October.
The Annual General Meeting will be held on Saturday 25 February at 1 pm, followed by a talk by Jan
Kock on renaissance glass in Scandinavia.
Page 3
Glass in Aarhus
A tour of Aarhus with visits to the new stained
glass windows in St. Johannes’ church, and three
glass workshops in the centre of town, followed
by lunch. In the afternoon the group will see Art
Nouveau glass in the theatre, the Hotel Royal and
the Women’s museum, before rounding off the day
looking at Olafur Eliasson’s Your Rainbow Panorama. Jørn Bech is in charge of bookings for the
visit and lunch if required.
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Page 4
Therman Statom
Only Therman Statom knows precisely what will
happen when he arrives at the Glasmuseet in
March. It may seem chaotic to museum staff, but
on earlier visits he has made notes and sketches for
his exhibition SIX VOYAGES, which will be shown

in the Hack Kampmann building. He does not set
up classical exhibitions, but creates narratives and
stories, and says that in a rapidly changing world,
people need time to feel and dream. After the exhibition opens on 30 April, visitors will be able to
watch him create a large sculptural work in the
garden. In workshops for school children, Therman
Statom can inspire a group to make a joint project
where everyone contributes, even though he can
only speak a few words to them.
Page 6
the Challenge: glass and jazz
In March Leif Møller Nielsen from PUST in Ebeltoft
takes up Jazz Musician Mads Bærentzen’s challenge to listen to his music and write a diary of his
thoughts and reactions. At the end of the month,
he will create an object in glass, which will be unveiled on 22 April.
Page 6
Finn Lynggaard’s Award 2011
There were eleven applicants for Finn Lynggaard’s
Award 2011, which went to Karen Nyholm. She
plans to spend it on a study trip to the Pilchuck
School of Glass in spring 2012.
Page 7
Studio Glass of the Year
Once again, an item of studio glass has been selected, which members can buy at a reasonable
price to support a promising Danish glass artist.
Three artists were nominated: Niels Ole Frandsen,
currently working in Finland, Jeannet Iskandar from
Ebeltoft, and Tillie Burden from Luftkraft Glasstudie, Amager. The chosen piece by Jeannet Iskandar
is described by Ned Cantrell as ‘a harmonious
combination of simplicity and complexity’, and
can be ordered from glasvenner@glasmuseet.dk or
from the Chairman, +45 4037 8908.
Page 8
Squaring the circle in Aarhus
Jan Kock visited Aarhus and studied the view from
the top of the ARoS art gallery, a stringent red brick
cube amongst the city’s architectural gems, including the Jugend-style theatre and Arne Jacobsen’s
distinctive town hall. These buildings are demanding neighbours, and in 2011 the city’s new landmark, Olafur Eliasson’s Your Rainbow Panorama
was erected on the roof of ARoS. It consists of a circular gallery with a diameter of 52 metres, in which
visitors can walk round, viewing the city through
glass panels in all the colours of the rainbow. Considerable technical skill was required to construct it
from glass made in Italy and laminated in Germany
with up to four layers of foil to obtain the colours.
While the circle is complete, the second stage of the
design has not yet been added: a hemisphere with a
reflective surface was planned inside the circle. See
more on www.aros.dk.

Page 10
Glass and films, 7 - 10 June
Jan Kock and lecturers at the European Film College have planned a three-day course in the Danish Folk High School tradition, including films,
lectures and discussions. Five feature films show
glass as metaphor, transcendence, reflections and
transparency in modern society. The course also
includes short films on glass history and design.
There will be a guided tour of the museum and opportunities to visit local artists and enjoy the summer in beautiful surroundings.
Page 11
Glass journey to Venice
This year’s glass journey is a visit to Venice and
Murano in October, where participants will be
given a glimpse of history and the flourishing glass
production of today. They will visit workshops
and exhibitions, and naturally, there will be time
to enjoy the cuisine beside the canals and see the
town. Those wishing to join are asked to contact
Jan Kock to make a preliminary booking.
Page 12
Winter holiday activities
In the schools’ winter break the museum’s children’s guides will run a workshop where children
can make their own paper flowers. Children can
also make their own sand-cast glass in the workshop or ask at the reception for a quiz sheet, and
Hanne Thorgaard invites the whole family on a
guided tour seen from a child’s eyelevel.
The winter holiday is the last chance to see Stine
Bidstrup’s ‘order and chaos’, while ‘Glass from
Venice’ and the jubilee exhibition can be seen for
a little longer.
Page 13
SUBSTANS: A new glass gallery?
Many galleries in Danish towns show old and
modern art works, mainly paintings or sculpture.
Since Galleri Grønlund in Copenhagen closed in
2009, there has been no gallery for modern glass,
a comparative newcomer after only forty years in
Denmark. Art glass is shown and sold at artists’
workshops or at the Glasmuseum. This changed
briefly in September and October 2011, when
Bredgade Kunsthandel in Copenhagen boldly filled
the entire gallery with work by twenty of the best
known glass artists for the SUBSTANS exhibition.
Annegrethe Davis, who owns the gallery, visited
the artists and selected works together with Pavla
Rossini and was thus well prepared to introduce
and sell contemporary studio glass. The exhibition
succeeded beyond all expectations, selling glass to
private individuals as well as firms and the Danish
Arts Foundation. Annegrethe Davis has thought of
new ways to introduce glass, and will definitely be
back next year.
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BODIL BAST
Hvide Hus Vej 3 - 311
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 6840
bodil.bast@gmail.com

ØSTDANMARK GRUPPEN
Grete og Thomas Skousen
Hanne Werner / Inge Olsen
Susette Westergaard og Morten Ledet
Finn Sibo og Käthe Schjerbeck
Lise Aastrup
BANKKONTONUMMER
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31
Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360,
konto: 3085606904 eller indbetalingskort
i receptionen på Glasmuseet.
Udland: IBAN: dk259360 3085606904
BIC: KRONDK22
ÅRLIGT KONTINGENT
Personligt medlemskab . . . . .
Ægtepar/samlever medl. . . . .
Eksklusivt medlemskab . . . . . .
Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . .

kr. 300,kr. 425,kr. 1.800,kr. 400,-
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GLASMUSEETS VENNER OG GLASMUSEET EBELTOFT
AKTIVITETER

UDSTILLINGER

TIRSDAG 14. FEBRUAR kl. 11 og 14
Blomsterværksted for børn. Fra 6 år.
Tilmelding på tlf. 8634 1799.*

MANDAG 9. APRIL · 2. PÅSKEDAG
Plantesalg i haven. Roser, krydderurter
og græsser.*

ONSDAG 15. FEBRUAR kl. 10-13 + 14-16
Støbning i Glashytten. Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré.
TORSDAG 16. FEBRUAR kl. 14
Børnerundvisning med Hanne Thorgaard.
Ingen tilmelding.*

SØNDAG 22. APRIL kl. 15
JAZZ & GLAS
Koncert med Mads Bærentzen samt
afsløring af Leif Møller Nielsens ”jazz-glas”.
Pris: kr. 125,Tilmelding på tlf. 4056 0848 eller til
e-mail: glasvenner@glasmuseet.dk

LØRDAG 25. FEBRUAR kl. 13.00
Generalforsamling for Glasmuseets Venner.
Foregår på Sognegården i Ebeltoft.

LØRDAG 28. APRIL kl. 11-14
Kom og få dine arvestykker vurderet
af eksperter fra Lauritz.com.*

SØNDAG 4. MARTS kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.*

TORSDAG 3. MAJ, kl. 17
Fernisering: Hot & Cool,
Tobias Møhl & Trine Drivsholm.

LØRDAG 17. MARTS, kl. 9.00
Glasfacetter i Aarhus. Tur til nogle af byens
glasattraktioner med Jan Kock & Jørn Bech.
Se mere side 3.
FREDAG 30. MARTS, kl. 17
Fernisering: Six Voyages, Therman Statom.
SØNDAG 1. APRIL kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.*
MANDAG 2. APRIL, kl. 11
Glasmaling for børn. Ingen tilmelding.*
ONSDAG 4. APRIL kl. 10-13 + 14-16
Støbning i Glashytten. Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré.

STUDIES IN SEARCH OF ORDER
AND CHAOS
Indtil 26. februar 2012
En „Study”-udstilling af Stine Bidstrup, DK.
GLASGAL
Indtil 22. april 2012
25 år med moderne glas iscenesat af Bjørn
Nørgaard. Jubilæumsudstilling med udvalgte
værker fra den permanente samling.

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

SIX VOYAGES
30. marts - 18. november 2012
Separatudstilling med værker af Therman
Statom, USA.
HOT & COOL
3. maj - 18. november 2012
En fællesudstilling med værker af Tobias
Møhl og Trine Drivsholm, DK.

GLASCAFÉEN
Februar - marts ...... (mandag lukket)
April - maj ..................... alle dage
Juni, juli, august .............. alle dage
September - oktober ....... alle dage
Nov. - december ... (mandag lukket)

VENICE. 3 VISIONS IN GLASS
Indtil 7. marts 2012
Cristiano Bianchin, Yoichi Ohira,
Laura de Santillana.
Gruppeudstilling med nyere værker af tre
førende internationale kunstnere, som alle
samarbejder med værksteder på Murano.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11-17
11-17
11-18
11-17
11-17

For bordbestilling kontakt Glascaféen på tlf.
8634 1818.

ÅBNINGSTIDER
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

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

