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kvalitet. Det vil være en del af den kom-
mende plan at sætte fokus på en fortsat 
udgivelse af et lille magasin i særklasse.

· Udbygning af vores mail-database for 
medlemmerne ligger os meget på sinde. 
Vi vil gerne kunne kommunikere hurtigt 
og direkte med foreningens medlemmer 
om medlemstilbud, arrangementer og 
måske kommende interessegrupper. 

· Udbygning af de nationale og inter-
nationale partnerskaber, netop med 
henblik på viderebringelse af nyheder, 
arrangementer og skabe grundlag for 
besøgsvirksomhed m.v.

Udover de nævnte tiltag på kommuni-
kationsområdet, vil de ny planer rumme 
tiltag omkring medlemshvervning og 
medlemstilbud, en række aktiviteter om-
kring ”Ebeltoft som glasby”, samspil med 
andre kunstinteresserede foreninger og 
besøgspakker, med museet i centrum.

Giv os din mail - tak...
Vi vil så gerne have din mailadresse. 
Ikke mindst for at kunne give direkte og 
hurtig information om medlemstilbud, 
arrangementer med videre. Det tager vel 
kun 5 sekunder og et klik med musen til 
foreningens sekretær, Jørn Bech, på mail-
adressen: jbech@privat.dk, og vi vil være 

taknemmelige. TAK.

Med ønsket om en god 
vintersæson… med 
glas.

Venlig hilsen
Mogens Kaalbye

I dagens Danmark tales der meget om 
udvikling af vidensamfund, om åbne sy-
stemer, om tilgængelighed og kommuni-
kation. Åbenhed, information og viden 
er alfa og omega for gode løsninger, ikke 
blot i erhvervsliv og offentlig virksom-
hed, men i lige så høj grad i forenings-
regi, som f.eks. Glasmuseets Venner.

Her er der et helt naturligt behov for at 
dele viden og information om den fælles 
interesse for glassets verden - for vores 
museum og for glasmiljøer her - og i det 
store udland. Kunne vi i denne formid-
ling også tilføje begrebet og aktiviteten 
”dialog mellem venner”, så vil vi være 
nået langt.
Derfor vil GMV’s bestyrelse i den kom-
mende plan - eller strategi, for den næste 
3-års periode også rumme en række til-
tag på udviklingen af kommunikationen 
i foreningen - godt hjulpet af de mange 
teknologiske muligheder.
Strategien vil blive fremlagt på næste års 
generalforsamling som afl øser for den 
plan, der nu må siges at være stort set 
opfyldt. De tiltag, der specielt drejer sig 
om kommunikation, vil være:

· Modernisering og udbygning af for-  
eningens hjemmeside, med henblik på   
at gøre den mere aktiv og dialogskaben-
de. Bringe mere viden og information 
og hurtigere tilgang til medlemstilbud, 
arrangementer og viden om ”glassets 
verden” i og uden for museet.

· Udgivelse af ”Glasposten” er vel for-
eningens ”fyrtårn” og en af de vigtigste 
opgaver, med netop den mission det 
er, at give viden og information med 
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Uden kommunikation går det ikke!

Fra Danmarks 
Designmuseums 
udstilling

5 medaljer ud af 10 til glaskunstnere
Kunsthåndværkerprisen af 1879 har 
uddelt sine medaljer for 2011, og det 
skal da ikke gå uset, at der er hele 
5 af de 10 kunsthåndværkere, der er 
glaspustere. 
Tillykke til Karen Lise Krabbe, An-
ders Raad og Ned Cantrell med sølv-
medaljer, og til Elinor Andersson og 
Karen Nyholm med bronzemedaljer.

Vi vil så gerne være fl ere medlem-
mer i GMV og det tager bestyrelsen 
forskellige initiativer til. Nu beder vi 
medlemmerne om bistand: Har du 
venner, bekendte, familie eller kol-
leger, som kunne have glæde af et 
medlemskab, så send en mail med 
navn/e, adresse og mailadresse samt 
oplysning om enkelt- eller parmed-
lemsskab, til GMV’s sekretær Jørn 
Bech: jbech@privat.dk.

Kampagnen løber i perioden 1/9- 
31/12 2011. Vi kvitterer for hjælpen 
ved at sætte en glaspræmie - efter 
eget valg - til en værdi af kr. 2.000,- 
på højkant. Lodtrækningen vil foregå 
ved generalforsamlingen 2012.

Skaf et medlem 
og vind glaskunst

Kunsthåndværkerprisen



Forside: Finn Lynggaard, 1974
Foto: Jan Friis
For idside: FiFin Ln Lynggaa drd 19197474
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Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Dorte Krogh

Studier i Orden og Kaos
Stine Bidstrup vil udfordre synssan-
sen i The Study.

Øjets evne til at se og hjernens 
tilbøjelighed til at opfatte ud fra 
erfaringen, er noget af det Stine 
Bidstrup (29 år) vil udfordre i udstil-
lingen Studies in Search of Order 
and Chaos. 
Drivkraften i Stine Bidstrups arbejde 
er ideen om glasset som en linse 
eller membran. Hun bruger glas-
sets optiske egenskaber til at foku-
sere, forvrænge, forstørre, reflektere 
og transformere. Samtidig er Stine 
Bidstrup optaget af at udforske og 
”lege” med geometriske former og 

Skitse til 
“Studies in 
Order and 
Chaos”.

“Studies in Order and Chaos”, 
2010, blæst glas. 
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Ovenfor: “We Do Not See That 
We Do Not See”, farveprint, 2006. 

digitale net, ”grid”. 
De spændende tre-
dimensionale mønstre, 
Stine Bidstrup laver bl.a. 
på computer, indgår i blæste glas-
skulpturer, men også i skitser og 
fotos. Motivationen til at arbejde 
med mønstre i den kunstneriske 
proces er, som Stine Bidstrup udtryk-
ker det, ”også en beskæftigelse med 
dekoration i en søgen efter måder og 
tilgange til at udfordre hvordan, vi 
opfatter og oplever verden omkring 
os som meningsfuld”. 
I sit arbejde benytter Stine Bidstrup 
sig af sin håndværksmæssige uddan-
nelse i glasset fra Kunstakademiets 
Designskole, Bornholm (tidl. Glas-
og Keramikskolen) kombineret med 
den kunstneriske overbygning fra 
Rhode Island School of Design. 

Stine Bidstrup har en helt enestå-
ende evne til at iagttage, undres, 
begejstres og til at kombinere flere 
medier i sit kunstneriske arbejde. 

Dagmar Brendstrup

Tv. og th. ”Studies In Search of Or-
der and Chaos”, 2010, blæst glas
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Én af de mest markante 
skikkelser i dansk glas 
Finn Lynggaard, Ebeltoft, 
døde 81 år gammel tors-
dag den 25. august.

Finn Lynggaard var livet 
igennem en ”vil selv, kan 
selv mand”. Han talte 

med glæde om det håndværkerhjem, 
han voksede op i ved Skive og kaldte 
sig selv elskovsbarnet, fordi der var 
ni år op til det yngste af de tre ældre 
søskende. Han blev sendt i lære som 
håndværksmaler og mente at den 
ballast, som lærte ham at rydde op 
og holde orden, var det rigtige afsæt 
til Det kongelige Kunstakademi, hvor 
han gik fra 1951-55. Undervejs stød-
te han på leret og besluttede sig for 
at droppe maleriet. Hellere være en 
dygtig keramiker end en middelmå-
dig maler, mente Finn. I de følgende 
år markerede han sig både nationalt 
og internationalt indenfor keramik-
ken med såvel serieproduktion som 
kunstneriske udsmykninger.

Finn Lynggaard blev inviteret som 
gæstelærer fl ere steder i verden. På 
en af disse rejser til Toronto i 1970 
overtalte en hans keramikervenner 
ham til at forsøge sig med det varme 
glas. Den glødende glastråd viklede 
sig om Finns hals - så der var virkelig 
tale om ”Instant love”. 

Vel hjemme sagde han til sin familie, 
at nu måtte de leve af havregrød, for 
far ville blæse glas. Han kastede sig 
uforfærdet ud i det og med tempera-
ment og ildhu lærte han sig glasset, 
arrangerede udstillinger og undervi-
ste i glas, ligesom han også hurtigt 
engagerede sig i den internationale 
studioglasbevægelse, som var opstået 
ni år tidligere i USA.

Ved et symposium i 
Wien først i 80’erne 
foreslog Finn Lyng-
gaard, at der skulle 
skabes et museum 

for international glas, og at det skulle 
ligge i Ebeltoft, Danmark, hvor han 
boede. Kunstnerne var begejstrede.
Karakteristisk for Finn var arbejdet 
med indsamling af glas til den per-
manente samling i gang inden, der 
var fundet en bygning til at huse den.
Én ting var at få kunstnerne med på 
idéen en anden var, at overbevise po-
litikerne i Ebeltoft om, at der var hold 
i den tossede idé, som ham kunstne-
ren havde fostret.
Takket være Finns ukuelige engage-
ment, hans store netværk og erfarne 
erhvervsfolk og med opbakning fra 
det lokale byråd, kunne Hendes Ma-
jestæt Dronningen i 1986 foretage 
den offi cielle åbning af Glasmuseet 
Ebeltoft. Finn Lynggaard modtog i lø-
bet af sit lange liv mange nationale 
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Tekst: Dagmar Brendstrup

FINN LYNGGAARD ER DØD

og internationale hædersbevisninger. 
De to han satte mest pris på, var ud-
nævnelsen til Ridder af Dannebrog, 
fordi han var en meget stor beundrer 
af Dronningen, den anden var livs-
tidsydelsen fra Statens Kunstfond, for-
di der fulgte en månedlig ydelse med.

Finn Lynggaard har i alle årene del-
taget aktivt i udviklingen af museet. 
Samtidig er arbejdet med at lave glas 
og skrive bøger fortsat. Han er forfat-
ter til fl ere bøger bl.a. håndbøger om 
keramik, raku og glas. 
I forbindelse med sin 80 års fødsels-
dag sidste år, producerede Finn bo-
gen “Status80” og arrangerede den 
retrospektive udstilling af samme 
navn. Alt fra fundraising til tekst, de-
sign og udvælgelse af værker fra det 
lange arbejdsliv med tegning, maleri, 
keramik og glas, stod han selv for - 
naturligvis. Finn Lynggaard var lille 
af størrelse, men en stor og engageret 
ildsjæl til det sidste.

Finn Lynggaard efterlader sig foruden 
sin kone Tchai Munch, fi re børn.

Finn Lynggaard havde inden sin død 
besluttet, at han i stedet for blomster 
i forbindelse med sin bisættelse, 
ville glæde sig over bidrag 
til Finn Lynggaard fonden.
Bidrag kan indsættes 
i Den danske Bank 
på konto nr. 
4920 10591643

Harvey Littleton, 
Finn Lynggaard og 

HM Dronningen, 1986
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Tekst: Karen Siune · Foto: Dorte Krogh

Venneweekend i Ebeltoft
14. - 15. oktober 2011
I tilknytning til åbningen af nye 
udstillinger i oktober afholder 
Glasmuseets Venner sin årlige ven-
neweekend. Temaet for weekenden, 
der finder sted fra fredag den 14. kl. 
16.30 til lørdag den 15. kl. 15.00, er

Visioner i glas brydes med studier i 
orden og kaos.
 
Det er spændende udstillinger, der 
vises på Glasmuseet Ebeltoft i efter-
års- og vintermånederne.
Udstillingerne, der begge har fer-
nisering fredag den 14. oktober, 
udfordrer beskueren til at stille 
spørgsmål.

Udstillingen med titlen Venice. 3 
Visions in Glass har udgangspunkt 
i Venedigs glasmiljøer.
Blandt kunstnerne der udstiller er
Laura de Santillana, som har ac-
cepteret at komme og orientere 
Glasmuseets Venneforening om, 
hvad hun vil med sine glasarbejder; 
med andre ord vil hun fortælle om 
sine personlige visioner.
Laura er ud af en gammel italiensk 
glasfamilie, som har traditioner 
gennem mange årtier. Vi ser frem 
til at høre Laura give et svar lørdag 

den 15. oktober kl. 10.30 under en 
”walking presentation”.

Samtidig med at de venetianske 
kunstnere udstiller på Glasmuseet 
(de to øvrige udstillere er omtalt 
i Dagmar Brendstrups artikel side 
8-9) så er der også en anden stærk 
udstilling, der har fernisering den 
14. oktober. Stine Bidstrups udstil-
ling Studies in Search of Order and 
Chaos danner baggrund for Stines 
oplæg til visioner. Hvad vil hun 
med sine værker - hvilke visioner 
ligger der bag studierne i orden og 
kaos? Det vil Stine indvi os i lørdag 
den 15. kl. 11.30. 
Drivkraften i Stine Bidstrups arbej-
de er, som omtalt i Glasmuseets 
præsentation af udstillingen, ideen 
om glasset som en linse eller mem-
bran. 

Fredag aften vil der være mulig-
hed for at deltage i en middag, 
der afholdes i Glasmuseets café. 
Der vil blive adgang efter først til 
mølle princippet, altså gennem en 
forhåndstilmelding. For de der ikke 
vil/kan deltage i denne middag, 
skal vi gøre opmærksom på, at der 
netop denne aften er kulturnat i 

Ebeltoft, så der er en del tilbud, som 
man kan orientere sig om på www.
ebeltoft.dk.

Af hensyn til pladsbegrænsninger 
bedes I, der er interesserede i at 
deltage i middagen på Glascafeen, 
melde jer så hurtigt som muligt og 
indbetale beløbet til Sparekassen 
Kronjyllands Ebeltoft afd. reg.
nr. 9360 kontonr. 3085606904. 
mærket Venneweekend 2011. 
Tilmelding senest torsdag den 15. 
september. 
Overnatning kan evt. foregå på det 
nye Ebeltoft Vandrehjem, som lig-
ger 1 km fra Ebeltoft Busterminal.

Venneweekenden afsluttes med 
et besøg på PUST, hvor Leif og 
Christina, som mange kender fra 
deres tid i Glashytten på museet, 
vil vise deres arbejde med ovnen i 
det nyindrettede glasværksted, som 
ligger skråt overfor Glasmuseet. Vi 
håber på en hyggelig weekend.

Karen Siune
 

“Studies in Order and Chaos”, 
2010, blæst glas.
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Tekst: Sandra Blach · Foto: Gert Skærlund Andersen og Hans Ringmacher

Glasmuseets 25 års jubilæum
blev fejret med manér

Lørdag den 14. maj åbnede Glas-
museets 25 års jubilæumsudstilling
”Glasgal”. Udstillingen blev iscene-
sat af billedhuggeren Bjørn Nør-
gaard, og det viste sig at blive noget 
af en udfordring for ham at kaste sig 
i krig med Glasmuseets permanente 
samling. 

Der gik nogen tid før Glasmuseets 
direktør fik ham endelig overtalt til 
at sige ”ja” til at påtage sig opgaven,

men fordi han mener, at man skal 
gøre dét, der udfordrer én og ikke 
det sikre, kastede han sig ud i arbej-
det med at kuratere og iscenesætte 
jubilæumsudstillingen. ”Livet hand-
ler om konflikter, og det er gennem 
konflikter, at vi diskuterer, hvad tin-
gene egentlig er for noget,” mener 
han. Og netop glaskunstens forbin-
delse til kunsthåndværket er kon-
fliktfuld i en modernistisk optik. Ud-
gangspunktet blev materialet, som

resulterer i en mangfoldighed af 
arbejder, og det var netop det, der 
var essensen af hans iscenesættelse 
af udstillingen. Og opsætningen, 
der inkluderer ca. 200 værker, viser 
mangfoldigheden af samlingen gen-
nem en stram, minimalistisk struktur 
ved brug af gips, filt, bly, stål og glas.
I den nye fløj præsenteres et over-
flødighedshorn af forskelligartede 
værker - ét sted figurative værker 
placeret efter størrelse, i andre rum 

Bjørn Nørgaard kom 
i arbejdstøjet ved 
opsætningen af Glasgal. 
Her sammen med 
Dagmar Brendstrup.

Det færdige resultat i Dronningsalen.
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inddelt i kategorier som fade og 
krukker. I den gamle Toldbod præ-
senteres værkerne på klassisk facon 
som skulpturer på podier. 
Udstillingen blev åbnet af tidlige-
re direktør for Kunstindustrimuseet 
(nu Danmarks Designmuseum), 
Bodil Busk Laursen. Dagmar, Bjørn 
Nørgaard og borgmester Kirstine 

Bille var også på talestolen og Duo 
Gaia (som har spillet på museet en 
del gange tidligere) sørgede for glad 
folkemusik, mens de mange gæster 
vandrede rundt i udstillingen. 

Aftenens fest havde samlet fuldt hus - 
nemlig 180 gæster i Karens Brasserie 
ved Fregatten Jylland. Mange kendte 
ansigter var med til festen bl.a. tid-
ligere museumsdirektører Charlotte 
Sahl-Madsen og Pauline Asingh, 
en del udenlandske kunstnere bl.a. 
mesterblæser Lino Tagliapietra, Ann 
Wolff og Durk Valkema, museums-
folk, lokale politikere samt ven-
ner af huset. Tidligere forpagter af 
Glascafeén Karen Kjærgaard havde 
begået en dejlig sommerbuffet og 
næstformand for fondsbestyrelsen 
Ebbe Simonsen styrede festens for-
løb som aftenens toastmaster. 
Efter taler af bl.a. Henning Kovsted, 
Finn Lynggaard, Lino Tagliapietra og 
Ann Wolff, blev der sunget en fest-
lig jubilæumssang skrevet af Hanne 
Andersen med Mogens Kaalbye som 
forsanger. Quality Street, museets 
tidligere husorkester, spillede op til 
dans, som fik mange på dansegulvet. 
Aftenens store overraskelse var et 

Jubilæumsfesten i Karens Brasserie.    Lino Tagliapietra demonstrerer i glashytten. Lino og Tobias i gang i glashytten.

utroligt flot fyrværkeri på halvøen, 
som var en meget festlig afslutning til 
en fornøjelig jubilæumsfest. 

Søndagen bød også på to jubilæ-
umsoplevelser. Kunstner Ann Wolff 
(Sverige/Tyskland) holdt et spænden-
de foredrag om sit liv og sine værker, 
og man kan ikke være andet end 
dybt fascineret, når man hører kunst-
neren fortælle. Hun har meget på 
hjerte, og hun udtrykker det i glas og 
andre materialer med et stærkt per-
sonligt nærvær, der fastholder os til 
eftertanke. Udover det var der arran-
geret en demo i museets glashytte 
ved Lino Tagliapietra fra Italien. Med 
hjælp fra Tobias Møhl, Leif Møller 
Nielsen, Pernille Knudsen og Theis 
Strange, demonstrerede Lino, hvorfor 
netop han er en sand mesterblæser.

Som den sidste af tre begivenheder, 
der markerer Glasmuseets 25 års 
jubilæum, blev museets store jubi-
læumsbog GLASSIFIED udgivet den 
19. juni ved et lille arrangement på 
museet. Bogen blev omtalt i sidste 
Glaspost, og den kan nu købes på 
museet. 

Sandra Blach

Bodil Busk Laursen åbner udstillingen.

Det færdige resultat i den nye bygning.



Tekst: Dagmar Brendstrup

3 visioner i glas

Det er en perle af en udstilling, der 
vises på Glasmuseet Ebeltoft i efter-
års- og vintermånederne: Venice. 3 
Visions in Glass. Alle tre kunstnere 
Laura de Santillana, Yoichi Ohira 
og Christiano Bianchin er knyttet til 
Venedig - de to er født der, mens den 
tredje er flyttet til byen. Alle tre har 
atelier og arbejder med mesterblæ-
sere og slibere på glasøen Murano.

Galleriejer Barry Friedman, New 
York, har arrangeret udstillingen 
efter flere års samarbejde. Han 
siger, at de tre kunstnere på 
hver deres måde har ned-
brudt den traditionelle 
venetianske måde 
at blæse glas 
på og har 
udviklet 
og 

udforsket tre helt originale kunst-
neriske stier: ”Det er tre seriøse, 
følsomme og professionelle kunstne-
re”. De kombinerer på bedste måde 
de gamle venetianske teknikker med 
hver deres kunstneriske tilgang til 
glasset.

Cristiano Bianchin (48 år) er født 
i Venedig. Bianchin gik på kunst-
akademiet og arbejdede i de første 
år med meget stærke farver. Men 
har i mange år mest anvendt sort og 
hvidt. I mange af de blæste, lukkede 
skålforme Bulb vases er tilføjet en 
hul top med murrinier.
Overraskende og interessant er det, 

at Bianchin kombinerer det 
hårde glas med bløde teksti-

ler. Det sker for eksempel i 
Urn-serien, hvor hæklet 

hamp omslutter glasset. 
Kunstnerens interesse 
for historiske kul-

turer afspejler sig 
blandt andet i de 
små kroppe eller 
hoveder på top-

pen af urnen, 
lavet i træ, 

harpiks  el-
ler ben.

 

Christiano Bianchin har også nogle 
meget interessante installationer 
lavet af hamp, træ og papir.

Laura de Santillana (56 år) har med 
sine Flag og Tokyo-ga serier fornyet 
den traditionelle blæste skålform. 
To eller tre farver er sat sammen ved 
hjælp af incalmo teknik og formet til 
de mest fantastiske skulpturelle vær-
ker på mellem 40 og 60 cms højde. 
Den efterfølgende overfladebehand-
ling giver hver enkelt skulptur en 
helt særlig glød.
Inspirationen til en ny serie Meteor 
har Santillana fået fra nogle gamle 
bulede olietønder, hun fandt på 
stranden. De store blanke, blæste 
former minder om meteorsten fra 
rummet.
Laura de Santillana arbejdede til 
midt i 80’erne på den store glasvirk-
somhed Venini, grundlagt af hendes 
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“Cristallo Sommerso N. 49 - Scolpito”
Vase, 2008, Yoichi Ohira.

”Meteor 8”, 2009
Laura de Santillana.

90 værker af 3 kunstnere, 
der bor i Venedig.



9

morfar og videreført af hendes far 
Ludovico Diaz de Santillana. Sin 
kunstneriske inspiration henter hun 
fra Venedig, men også fra de indiske 
og japanske kulturer.

Yoichi Ohira (65 år) har derimod 
taget den japanske kultur og æsteti-
ske opfattelse med sig fra fødelandet 
Japan og har gennem 35 år kombi-
neret den med den italienske kultur 
og de venetianske glasteknikker.
Da han var omkring 20 år læste han 
en roman om kærligheden mellem 
en finsk glashandler og en japansk 
glasmager. Den lyriske beskrivelse 
af stilheden og skønheden i glas 
virkede som en åbenbaring for den 
unge Ohira, ”Her er dét! Det er dét, 
jeg har søgt!” Han forlod designsko-
len i Tokyo og opsøgte virksomhe-
der, der arbejdede med glas. Efter 
få år rejste han til Venedig og lærte 

sig deres måde at arbejde med glas. 
Hans værker er ikke store af fysisk 
størrelse, men er store og stærke 
i udtrykket. Ohira bruger glad og 
gerne mange farver, men har også 
skabt en fin serie i klart glas Cristallo 
Sommerso med en vase i vasen. 
Mens disse værker er rolige næsten 
meditative, er det på alle måder 
imponerende at gå på opdagelse 
i Calle di Venezia. Alt det ypper-
ste med farverige mosaikker, skabt 
af murrinier, glaspulver og slibning 
udfolder sig i disse værker.
Yoichi Ohira er helt velfortjent ble-
vet hædret med flere internationale 
priser.

Udstillingen Venice. 3 Visions in 
Glass har siden premieren i New 
York i efteråret 2009 været vist to 
steder i USA. Denne sommer har 
udstillingen været vist på Musée des 

arts Décoratifs. Glasmuseet Ebeltoft 
ser frem til at præsentere udstillingen 
for museets gæster.
I tilknytning til udstillingen er lavet 
en meget omfattende bog på knap 
400 sider med en fantastisk billed-
dokumentation, statements fra kunst-
nerne, essays og interviews. Bogen 
kan købes på museet.

Laura de Santillana og Barry Fried-
man deltager i åbningen af udstil-
lingen på Glasmuseet Ebeltoft fredag 
den 14. oktober.

Dagmar Brendstrup

”Blue Monochrome (Homage to Yves Klein)”, 1998, Cristiano Bianchin.

”Calle di Venezia N. 6”
Vase, 2009, Yoichi Ohira.
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Jo, selvfølgelig fik vi ved sen ankomst 
til Madrid en typisk agterudfløjet pas-
sagermiddag på hotel Tryp Atocha: 
Kylling og brulée. Men da begge 
dele var udmærkede, var der ingen 
grund til klage...
Men nu skal det her ikke handle om 
mad. Vi var jo på kulturudflugt, - de 
37 medlemmer af Glasmuseets ven-
ner. Til Madrid i fem dage, de sidste i 
april og de første i maj, typisk vejr for 
begge måneder, køligt og regnfuldt 
ved ankomsten, men allerede dagen 
efter som man forventer i Spanien i 
foråret: Nær ved at være for varmt 
om dagen, herlig temperatur til langt 
ud på aftenen, hvor det meste af 
Madrid var udendørs, og barer og 
restauranter dementerede alle rygter 
om finanskrise og tårnhøj arbejds-
løshed.
Turen ville ikke være blevet som 
den blev uden en veloplagt guide - 
eller rettere to: Formanden for det 
lokale glasmuseums venner, Miguel 
Angel Carretero, og hans smilende 
ægteviv. Og da de i lighed med de 
fleste spaniere i den alder ikke taler 
andet end spansk, fik vi yderligere 
foræret en charmerende og kompe-
tent tolk, Jeanett Birkkjær, fra ambas-
saden. Ægteparret Carretero og Javier 
Gómez, initiativtager til Museo de 

Tekst og foto: Mogens Rasmussen

Glas på spansk

Arte en Vidrio (MAVA), som vi 
besøgte på andendagen, gjorde kort 
efter gengæld, idet de var gæster 
ved Glasmuseets 25-års jubilæum 
den 14. maj. Og de kunne li’ alt, de 
oplevede i Ebeltoft. Undtagen vejret.

MAVA og PRADO
MAVA, det spanske glasmuseum, 
ligger ca. en times buskørsel fra 
Madrid i Alcorcón, en af de hurtigst 
voksende byer i Spanien - fra 300 til 
ca. 180.000 på et halvt hundrede år
ifølge viceborgmesteren, der mener, 
at succesen skyldes benhård satsning 
på sport, miljø - og kultur.
Museet, der åbnede i 1994, er ind-
rettet i et ældre palæ og udstiller 
glas i tre etager. Marcelina Garcia, 
MAVAs direktør, viste rundt og for-
talte om samlingen, som af en svær 
definerbar årsag, virkede lidt tam. 
Måske fordi vi er så godt vant på 
Glasmuseet...
Til gengæld blev vi grundigt oriente-
ret om museet, byen og den lokale 
kultur under en paneldiskussion i 
auditoriet mellem direktør Garcia, 
Javier Gómez og viceborgmesteren.
Så var det tid til frokost. Og hvilken 
frokost! Nu skulle det her jo ikke 
handle om mad. Og så alligevel - de 
færreste herhjemme er vant til fem 

retter på det tidspunkt, og det var da 
også et blidt tilbagelænet selskab, 
der lod sig transportere tilbage til 
Madrid.
Men der var ingen nåde. Prado ven-
tede, kunstmuseet, der alene i kraft 
af sin størrelse og overvældende 
samling kan gøre én træt på forhånd. 
Her er kun ét at gøre: Punktnedslag!
Udvælg favoritterne og lad resten i 
fred. En anden oplevelse på Prado var 
fornemmelsen af, at Franco alligevel 
ikke er så langt væk. Kustoderne 
(eller nogle af dem) opførte sig som 
dyretæmmere, en forskrækket dan-
sker, der lige skulle se efter noget 
i sin taske, fik besked på at tømme 
indholdet ud på en stol! Måske var 
det derfor, at jeg - ret barnligt - trod-
sede forbuddet mod at fotografere.

Miguel Angel Carretero og Jeanett Birkkjær.

Marcelina Garcia.
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Fabrikken og slottet
Næste morgen var der tidlig afgang 
til den kongelige glasfabrik, La 
Granja, i Segovia, der ligger ca. 70 
kilometer nordvest for Madrid.
Efter byens larm og vrimmel - de 
fleste deltagere så nu ud til at være 
sluppet nådigt gennem aftenens indi-
viduelle mad og drikke - var det ikke 
så dårligt at lade sig transportere hen 
over La Meseta, højsletten, der bød 
på dramatisk vejr med mørke skyer 
gennembrudt af solstrejf, sletter med 
spredte træer og sorte tyre og storke, 
masser af storke.

Fabrikken, der har produceret glas 
siden 1727, er af ærefrygtgyden-
de dimensioner. Det centrale rum 
domineres af en katedrallignende 
kuppel over den vældige ovn, og i 
den lange hal under det høje loft står 
store maskiner af jern og træ og vid-
ner om teknisk kløgt, men også om 
hårdt arbejde. I høje temperaturer.

Mest imponerende er imidlertid 
fabrikkens samling af glas - og ikke 
mindst den måde, den udstilles på. 
Rummene er lange og forholdsvis 
smalle, så for at skabe illusion af 
større bredde opstilles iøjnefaldende 
værker i sorte, trefløjede montrer, 
der giver fornemmelse af, at glasset 
rækker ud i rummet. Variationen 
af det udstillede matchede rigeligt 
mængden, idet fabrikken lægger 
vægt på at skildre glassets udvikling 
fra de første år til i dag, - fra brugs-
glas til kunstglas.
Her kunne man sagtens have fået 
flere dage til at gå, men efter flere 
timers “museumsgang”: Gå. Stands. 
Gå. Stands - var det herligt at komme 
ud til solen og fri gang. Især når det 
kunne ske i den smukke park med de 
overdådige springvand omkring slot-
tet La Granja de San Ildefonso fem 
minutters gang fra fabrikken. Og der-
efter at kunne slå bagdelen i sædet 
omkring endnu et frokostmåltid, der 

lagde mindst et kilo til vægten. På 
vejen tilbage stoppede vi ved den 
monumentale akvadukt i det cen-
trale Segovia, et imponerende vid-
nesbyrd om romernes højtudviklede 
ingeniørkunst. Vi kunne på hjemtu-
ren nyde et varieret landskab i blød 
seneftermiddagssol.
Og så vil jeg i øvrigt mene, at museet 
Reina Sofia er en større oplevelse 
end Prado. Ikke specielt på grund af 
Guernica, Picassos voldsomt drama-
tiske skildring af borgerkrigens gru, 
men mere fordi den store samling 
her er mere varieret, smukkere, fri-
ere, frækkere, en omstændighed der 
også smitter af på atmosfæren i de 
store rum i det gamle hospital midt i
Madrid.
Jo, det var en god tur. Tak fordi du 
gad, Mogens Kaalbye. Men hvad skal 
du ellers få tiden til at gå med, når du 
nu er opreklameret “nu senior”?

Mogens Rasmussen

Else og Mogens Lyngbæk samt Bodil og Jørn Bech 
nyder de 5 retter.

Skulptur af Javier Gómez. Javier Gómez overrækker Mogens Kaalbye en 
mindeplade i glas lavet af kunstneren selv.
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11. januar 2011 modtog jeg Finn 
Lynggaards legat, en oplevelse jeg 
altid vil huske. Legatet åbnede end-
videre muligheden for 14 dages 
spændende studietur til Murano i 
Venedig, Italien. 

Det er svært at finde vej i de labyrin-
tiske gader gennemskåret af kanaler. 
Lange gadenavne og husnumre, som 
fortsætter et godt stykke over 2000. 
Fascinerende, mystiske, hemmelig-
hedsfulde Murano.
Spændt venten uden for den grønne 
port. Trykker på knappen og en 
italiensk stemme svarer. Prøver mig 
frem på dårligt italiensk. ”Soffiatore 
di vetro… studenti… Kosta Boda” 
og porten kan åbnes. Den grønne 
port smækker i bag mig, og der er 
glasverden forude! 
Jeg var heldig at komme ind, hvor 
jeg gerne ville. Havde forberedt 
mig på, det ville blive svært. Men 
jeg blev alle steder mødt med 
megen venlighed. Listen er lang! 
Davide Salvadore, Davide Fuin, 
Pino Signoretto, Silvano Signoretto, 
Signoretto Lampadari, Elite Murano, 
Adriano Berengo og Lucio Bubacco. 
Den italienske glasstil er gennem-
gående meget detaljeret og farverig. 
Efter min mening ofte en smule too 
much, men teknikkerne mestrer de! 

Tekst: Johanne Jahncke

Altid en grøn port
Johanne Jahncke 
i Venedig

Reticello, pasterelli, goblet, incalmo 
… fint, let, skrøbeligt.
Den bedste oplevelse var hos Davide 
Salvadore. Han havde ikke tænkt sig 
at arbejde de dage, jeg var der. Han 
skulle have besøg af rige, købelystne 
amerikanere og havde masser af 
forberedelser i den forbindelse, men 
han åbnede værkstedet og lavede 
blandt andet en af sine store glas-
instrumenter. Han var ulig de andre 
meget interesseret i at høre min 
historie, se hvad jeg har lavet og klar 
over kønsrolleændringen i faget. Ikke 
kun mandearbejde! Jeg var der i tre 
dage og spiste frokost med ham og 
hans familie. Sikke en imødekom-
menhed! 
Glaspustning på Murano er en 
mandsdomineret verden. Kun én 
gang, under krigen, har kvinderne 
hjulpet til ved ovnene. Mange af 
dem, jeg besøgte, havde svært ved 
at forstå, at jeg kan puste glas. Jeg 
viste billeder af mine ting. Det hjalp 
heller ikke meget på forståelsen med 
kropsprog! Ballonkinder og piberul-
lebevægelser med hænderne. -”Er 
det dig, der har designet glasset??” 
- ”Ja, men jeg har også pustet det!”
På trods af sproglige og kulturelle 
forskelle en fantastisk lærerig tur. 
Mange tak for hjælpen Mogens. 

- Johanne

I forbindelse med Finn Lynggaards 
80 års fødselsdag den 11. januar 
2010, blev der (som gave) etableret 
en fond, som en hyldest til en stor 
kunstner og iværksætter. 
Fonden har til formål, hvert år på 
Finn Lynggaards fødselsdag, at ud-
dele et legat i størrelsesordenen 
kr. 10.000,- til en udøvende dansk 
glaskunstner med henblik på videre-
uddannelse eller studie-/inspirati-
onsrejse.

Legatuddeling
Fondsbestyrelsen indkalder hermed 
ansøgere til legatuddelingen i januar 
2012. Ansøgere bedes inden den 15. 
november 2011 fremsende en kort-
fattet, skriftlig ansøgning med CV til:

BESTYRELSEN 
Finn Lynggaards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft
mail: glasmuseet@glasmuseet.dk

 FINN LYNGGAARDS

FOND
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Tekst: Jan Kock

Crash & Burn 
- unge signaler fra Bornholm

Det er lige som med forventninger til 
kvaliteten årets Beaujoulai Nuveau 
at niveauet for afgangsopgaverne fra 
dette års glashold fra Center for glas 
og keramik på Bornholm imødeses 

med spænding. Årgangen er god 
om end meget uens, nogle giver 
straks en fylde og har det vinfolk 
kalder næse, men klinger hurtigt ud, 
hvorimod andre er mere komplekse 
og har en lang og sammensat efter-
smag med såvel karakter som ynde. 
Flere vil kunne udvikle sig til noget 
virkeligt godt, hvis de får lov til at 
arbejde og udvikle sig under opti-
male forhold.
Årgangen omfatter arbejder af 
Matilda Kästel, Marte Kartfjord, Siri 
Gran Stokkeland, Jennie Olofsson, 
Max Hillfon, Lene Charlotte Tangen, 

Monica Alvestad Amundsen, Lisa 
Alm og Anna Mlasowsky. 
Arbejderne præsenteres i et veldis-
poneret katalog, hvor den enkelte 
med få ord giver sit arbejde en 
kommentar. Jennie Olofsson for-
mulerer det således: Konsthandverk 
förenat med samhällsobservation. 
Verket objektifierar den förutfattade 
meningen. Först vid reflektion över 
sin förutfattede mening kan man 
våga bryta den. Glaset transformerar 
ett känt vardagligt objekt och ger 
det en ny betydelse. Objekter ligner 
umiskendeligt en musefælde.

Alle arbejder præsenteres i en udstilling med titlen Crash & Burn 
og kan ses følgende steder: 

 1.9.11 - 18.09.11 Designer Zoo, København
 24.9.11 - 16.10.11 Form/Design Center, Malmö, Sverige 
 1.12.11 -  5.02.12  Europäisches Museum für Modernes Glas, Coburg, Tyskland

Jennie Olofsson: Face a Prejudice
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visited Spain and enjoyed the Spanish weather 
and food as well as the museums and glass exhibi-
tions. They were guided by the Chairman of the 
Friends of the local Glass Museum, Miguel Angel 
Carretro, and his wife, with Jeanett Birkkjær from 
the Danish Embassy as interpreter. The Carretro 
couple and Javier Gómez, who started the Museo 
de Arte en Vidrio (MAVA), paid a return visit to 
Ebeltoft in May.

Marcelina Garcia, director of MAVA, showed the 
party round its three storeys of glass, and told them 
about its history and background in local culture.
After an impressive lunch, the party visited the 
PRADO, which is so overwhelming that with 
limited time, it is only possible to enjoy a few 
favourites and leave the rest. The next day, the 
group drove by coach to the vast glass factory 
at La Granja in Segovia. The central room shows 
the ovens and machinery used by highly skilled 
glassmakers since 1727, but the group was most 
impressed by the collection of glass. The exhibi-
tion emphasises the development from the earliest 
production, and from utilitarian glass to modern 
art glass. After several hours in the museum it was 
good to walk freely in the park of the Royal castle, 
five minutes’ walk away.

Page 12 Johanne Jahncke
On January 11 Johanne Jahncke received the Finn 
Lynggaard award, which enabled her to make a 
fourteen-day study trip to Murano. Expecting to 
meet difficulties, she was impressed by friendli-
ness everywhere she went. She sometimes finds 
the detailed, colourful Italian style in glass almost 
too much, but was impressed by the firm grasp of 
techniques and the fine, delicate results. Davide 
Salvadore was especially helpful, changing his 
plans for the day to open his workshop and make 
one of his large instruments. He was aware of the 
increasing numbers of women working with glass 
today, but many people in the male-dominated 
Murano workshops had difficulty believing that 
Johanne Janhncke had blown her glass works 
herself.

Page 13 Crash & Burn - Graduation 
 exhibition from Bornholm
The graduation Exhibition from the Danish Design 
School Department of Glass on Bornholm is a 
good, if uneven vintage. Some pieces make an 
immediate impression that fades, while others are 
more complex and will develop well in favourable 
circumstances. Jennie Olofson aims to transform 
established opinions and give everyday objects 
new meaning through glass. Jan Kock sees the 
object unmistakably as a mousetrap.

Page 2 Leader
The Chairman writes that with today’s constant 
awareness of the knowledge society, open systems 
and accessibility, communications are important in 
an association like the Friends of the Glasmuseum. 
With modern technology the Committee envis-
ages they will take the form of ‘a dialogue among 
friends’. A new three-year strategy will be pre-
sented at the next AGM, to succeed the previous 
one which has largely been achieved.
The association’s website will be modernised, 
to provide more information on the glass world 
and enhance the dialogue, while attention will be 
focused on maintaining the quality of Glasposten 
as the beacon in communications. The Committee 
is keen to extend the mail database of members for 
fast, direct communications. National and interna-
tional partnerships will be strengthened as a basis 
for new activities, and there will be campaigns to 
expand membership and its benefits. Members 
are invited to register their own e-mail addresses 
and recruit new members this year, thus entering 
a draw for a glass object. Mail for both to: jbech@
privat.dk. 

Page 3 Stine Bidstrup - Studies in Search 
 of Order and Chaos
Stine Bidstrup will be working in the Study, and 
seeks to challenge the physical sense of sight and 
perception in the brain. She is inspired by the 
idea of glass as a lens or membrane and experi-
ments with its various optical qualities. Three-
dimensional patterns, partly computer-developed, 
are incorporated in blown glass sculptures. 
Stine Bidstrup makes use of craft skills learnt on 
Bornholm and further studies at the Rhode Island 
School of Design.

Page 6 Jubilee exhibition and 
 celebrations on style
The Glasmuseet’s jubilee exhibition, Glasgal (Glass 
Mad) opened on 14 May. The diversity of the per-
manent collection is highlighted by a selection of 
some 200 pieces in a stringent arrangement. In the 
new wing figurative works are shown in one sec-
tion arranged by size, and in others by categories, 
such as dishes or jars. In the Customs and Excise 
House the works are shown in a classic arrange-
ment on pedestals. The exhibition is curated by 
the sculptor Bjørn Nørgaard, who found it a chal-

lenge, but agreed to the task, because he believes 
in taking up challenges and not simply following 
secure paths. “Life is about conflicts...” and he sees 
conflicts in the relationship between glass art and 
craftsmanship in a modernistic perspective.
The exhibition was opened by Bodil Busk Laursen, 
former director of the Danish Museum of Art and 
Design, and speeches were also made by Dagmar 
Brendstrup, Bjørn Nørgaard and the Mayor, 
Kirstine Bille. Music was provided by Duo Gaia.

In the evening, a festive buffet was served at 
Karen’s Brasserie in the Frigate Jylland’s restau-
rant for 180 guests, including Charlotte Sahl 
Madsen and Pauline Asingh, former directors 
of the museum, with many artists from abroad, 
local politicians, and friends of the house. Ebbe 
Simonsen was toastmaster, and speeches were 
made by Henning Kovsted, Finn Lynggaard, Lino 
Tagliapietra and Ann Wolff. A song had been com-
posed for the occasion, and the evening ended 
with an impressive firework display.
The next day, Ann Wolff gave an exciting lecture 
on her life and work, and Lino Tagliapietra gave a 
demonstration in the glass workshop assisted by 
glass craftsmen living in Ebeltoft. Finally, the book 
GLASSIFIED published at a small arrangement on 
19 June, and can be bought from the museum.

Page 8 Venice. 3 Visions in Glass
The exhibition that will be shown in Ebeltoft in the 
autumn includes 90 works by Laura de Santillana, 
Yoichi Ohira and Christiano Bianchin, three artists 
who live and work on Murano, each combining 
the Venetian techniques with an individual artistic 
approach to glass. The exhibition is arranged by 
Barry Friedman, New York.
Christian Bianchin used strong colours in his 
early work, but now mainly prefers black and 
white, often with murrini. He has also used other 
materials. In the Urn series, the glass is combined 
with textiles. Laura de Santillana has renewed 
the traditional blown bowl form, and creates 
sculptured forms using the incalmo technique. 
She worked for some years at Venini, and draws 
her inspiration from Venice, and from Indian and 
Japanese cultures. Yoichi Ohira has combined his 
native Japanese culture and aesthetics with Italian 
culture and Venetian techniques. He often makes 
use of colours, but has also created his Cristallo 
Sommerso series in clear glass. A 400-page book 
about this exhibition can be bought from the 
museum.

Page 10 Madrid: MAVA, 
 the Prado and La Granja
At the end of April, 37 Friends of the Glasmuseum 

Text by Christine Andersen 

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

TORSDAG 20. OKTOBER kl. 14
Kalejdoskop-værksted for børn.
Lav dit eget kalejdoskop på Glasmuseet.
Læs mere på www.glasmuseet.dk

LØRDAG 5. NOVEMBER
Halloween på Glasmuseet. 
Studio Strange laver spøgelser i værkstedet.
Uhyggelig familierundvisning kl.16.
”Troldegryde” i Glascaféen fra kl.17.
Læs mere på www.glasmuseet.dk

SØNDAG 6. NOVEMBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

LØRDAG 26. NOVEMBER
Julemarked i Glashytten.
”Julesul” i Glascaféen (frokostmenu).
Læs mere på www.glasmuseet.dk

TORS 1. & FRE 2. DECEMBER
Studio Strange laver nisser i Glashytten.

LØRDAG 3. DECEMBER kl. 10-13 + 14-16
Støbning i Glashytten.
Kr. 75 + entré

SØNDAG 4. DECEMBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

Hvis ikke andet er anført foregår 
arrangementet på Glasmuseet.

GLASCAFÉEN
Februar - marts ...... (mandag lukket) kl. 11-17
April - maj ..................... alle dage kl. 11-17
Juni, juli, august .............. alle dage kl. 11-18
September - oktober ....... alle dage kl. 11-17
Nov. - december ... (mandag lukket) kl. 11-17

Caféen er lukket i perioden 19. december - 31. 
januar.

For aftenreservation kontakt Glascaféen på 
telefon 8634 1818. 

FREDAG 23. SEPTEMBER kl. 14.30
Åbning af skoleudstilling. 
Udstillingen kan ses indtil 6. november.

SØNDAG 2. OKTOBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

FREDAG 14. OKTOBER kl. 16.30
Fernisering: ”Venice. 3 Visions in Glass“ 
& ”The Study” - Studies in Search of 
Order and Chaos, Stine Bidstrup.

FREDAG 14. OKTOBER kl. 18-22
Kulturnat - museet er åbent. 
Rundvisning i de nye udstillinger kl. 20.
Læs mere på www.glasmuseet.dk

LØRDAG 15. OKTOBER kl. 10.30
”Walking Presentation” i udstillingerne 
med Laura de Santillana og Stine Bidstrup.
Tilmelding, se indstik om Venneweekend.

TIRSDAG 18. OKTOBER
kl. 10-13 + 14-16
Støbning i Glashytten.
Kr. 75,- + entré

ONSDAG 19. OKTOBER kl. 19-21
Go’ nat på museerne.
Læs mere på www.glasmuseet.dk.

AKTIVITETER

DROPS
19. marts 2011 - 3. oktober 2011
Separatudstilling med værker 
af Pipaluk Lake, DK.

GLASGAL
14. maj 2011 - 22. april 2012 (ny bygning)
25 år med moderne glas iscenesat 
af billedhugger Bjørn Nørgaard.
Jubilæumsudstilling med udvalgte 
værker fra den permanente samling.

VENICE. 3 VISIONS IN GLASS
15. oktober 2011 - 18. marts 2012
Cristiano Bianchin, Yoichi Ohira og 
Laura de Santillana.
Gruppeudstilling med nyere værker af tre 
førende internationale kunstnere, som alle 
samarbejder med værksteder på Murano. 

STUDIES IN SEARCH OF 
ORDER AND CHAOS
15. oktober 2011 - 26. februar 2012
En „Study-udstilling“ af Stine Bidstrup, DK.

UDSTILLINGER

Januar - marts ........ (mandag lukket) kl. 10-16
April - juni ....................... alle dage kl. 10-17 
Juli - august ....................  alle dage kl. 10-18
September - oktober .......  alle dage kl. 10-17
Nov. - december .... (mandag lukket) kl. 10-16

ÅBNINGSTIDER


