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Nyt fra formanden
På generalforsamlingen i marts gik
Karen Siune af som formand efter 6 år
på posten. Karen har gennem årene
gjort et stort arbejde for foreningen, og
vi er hende megen tak skyldig. Heldigvis fortsætter Karen som suppleant i et
år, så vi har hendes store viden at trække på.
Jeg blev på det konstituerende møde
valgt til formand, idet man mente, det
var vigtigt, at formanden havde en nær
kontakt til Glasmuseet.

· At støtte promovering af Ebeltoft
som markant national og international glasby.

Da min mand og jeg flyttede til Ebeltoft
i 2009, var det en selvfølge, at vi skulle
være medlem af Glasmuseets Venner.
Jeg blev hurtigt frivillig på museet, hvilket har givet mig mange oplevelser og
glæder. Ikke mindst glæden ved glaskunst, som jeg tidligere ikke havde megen kendskab til.

I juli måned havde vi en vellykket rejse
til Wien- Bratislava og omegn.
Pavla Rossini havde planlagt turen og
sørgede undervejs for, at det blev en
meget vellykket, oplysende og oplevelsesrig tur med besøg i flere kunstneres
private hjem og en meget interessant
guidet rundvisning på Slovakiets ældste glasværk RONA.
I Pezinok besøgte vi et privatejet, gennemrenoveret vinslot med en meget flot
samling af glaskunst. Du kan læse om
turens program i Glasposten nr. 1 2019.
I september er der en fuldt tegnet
Glastur til Vendsyssel. Jeg ønsker deltagerne en vellykket tur.

I mit arbejdsliv har jeg mest været beskæftiget med økonomi, men jeg har
også erfaring med bestyrelses- og foreningsarbejde.
Bestyrelsen skal selvfølgelig fortsat arbejde for at opfylde Venneforeningens
formålsparagraf:
· At øge kendskabet til og støtte
interessen for Glasmuseet Ebeltoft,
dets udstillinger og andre aktiviteter.
· At understøtte museets drift gennem
praktisk og økonomisk hjælp.
· At arbejde for udbredelse af
kendskabet til glaskunst gennem
informationsvirksomhed, foredrag,
kurser, udgivelse af publikationer,
studiebesøg, ekskursioner etc.
· At understøtte glaskunstnere og
glasmiljøer i Danmark.
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Det vil vi gøre gennem forskellige aktiviteter:
Glasposten vil fortsat blive udsendt pr.
post, indtil videre 4 gange årligt.
Glasruten er netop blevet opdateret og
er udkommet i 6. oplag.
Studieture vil også fremover være på
programmet.

Jeg opfordrer Jer til at blive frivillig på
museet. Bestyrelsen vil lægge vores
medlemsvægt bag museets ansøgninger til donorer og
sponsorer og vi
håber,
museets
spændende udvidelsesplan bliver
en realitet.
Med venlig hilsen
Birgit Engsig
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Værk af Einar og Jamex de la Torre, Mexico,
2018. Blæst og varmt formet glas, fundne
objekter. Foto: Electric Egg.
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Tekst: Dan Mølgaard

Efterår på museet i Ebeltoft
Når sommeren går på hæld, og
efteråret melder sin ankomst, er det
atter store skiftedag på museet i
Ebeltoft. Sommerudstillingerne tages
ned, og efterårets udstillinger sættes
op. Denne gang består det af ikke
mindre end tre samtidige udstillinger
samt en visning af årets afgængere
fra KADK på Bornholm.

Baltic Sea Glass
Efterårets og vinterens gennemgående udstilling i den nye fløj er en stor
samlet præsentation af Baltic Sea
Glass. Det bornholmske værksted,
der gennem små fire årtier har været
drevet af Maibritt Jönsson og Pete
Hunner, har været med så længe, at
de har været med til både at introducere og definere traditionen for
studieglas i Danmark.
Udstillingen kan opleves i perioden
12.10.2019 - 22.03.2020.

Afgang 2019
KADK Bornholm sender igen i år et
nyt kuld keramikere og glasmagere
ud i verden. Og igen i år præsenterer museet afgangsprojekterne – i år
har blot tre taget afgang fra skolens
glaslinje.
De tre afgangsprojekter kan ses i
perioden 12.10.2019 - 05.01.2020.
Chinese Whispers / Herfra hvor
vi står
Hviskeleg for glaskunstnere – udstillingen omtales udførligt andetsteds
i bladet.
Udstillingen kan ses i perioden
12.10.2019 - 22.03.2020.

Zuzana Kubelková – Four Rooms
En visning af værker udført af
den tjekkiske kunstner Zuzana
Kubelková, der i 2017 modtog
Ebeltoft Glasprisen i forbindelse
med udstillingen Young Glass 2017.
Kubelková genbesøger Glasmuseet
med en soloudstilling, der vises i fire
rum i Toldboden.
Udstillingen vises i perioden
12.10.2019 - 05.01.2020.
KOM GLAD
Alle omtalte visninger ferniseres
samtidigt. Sæt kryds i kalenderen
fredag den 11. oktober kl. 17.00,
hvor vi byder på spændende kunst
- og tjekkisk øl.
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Tekst: Jan Kock

En fabulerende verden

Frida Franko-Dossar med en af sine
figurer i ler og glas.
Portræt malet på tilskåret glasplade færdig til montering. Bagved ses forlægstegninger.

Frida Franko-Dossar er en livskunstner, som nu arbejder i glas. Vejen
hertil har været lang og kringlet,
men samtidig givet hende en meget
alsidig indsigt i mange discipliner
omfattende bl.a. tegning og modellering, foruden at hendes konstante

nysgerrighed for kunst har givet hende en faglig palette, der er bredere
og anderledes end de flestes.
Frida er født i Ungarn i 1964 og
opvokset med de kunsttraditioner,
der var i landet dengang samt ved
et længere ophold i Polen. Der var

Det færdigmonterede glaspanel. Gamle fra ”Naked Army”.

fokus på det at kunne tegne med
blyant, tusch, akvarel og i gouacheteknik. Noget, der optog hende, var
den figurmættede, teknisk udfordrende østeuropæiske måde at illustrere eventyr på. Især de russiske
eventyrillustrationer har inspireret
hende. Den stil, hun arbejder i dags
dato, rummer ofte dele af sådanne
elemeter. Siden er der hentet inspiration i andre lande. Hendes stil er
fabulerende og fyldt af mange små
og fine detaljer ofte i næsten en
uendelighed, som rummer eventyret. Det ses i den prægtige børnebog: Om dengang hunden, katten
og musen blev fjender for evigt, som
hun har illustreret så fremragende.
I 1991 kom Frida til Danmark og har
de seneste år haft base og værksted
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Et hjørne af det store værksted, hvor kreativitet og håndværk går op i en højere enhed.
Her loddes de enkelte dele sammen.

i Gedved ved Horsens, hvor hende
og hendes mand købte glaskunstneren Jørgen Markvads hus, som
rummede et stort og dejligt atelier,
hvor Markvad havde arbejdet med
ovnformet glas. Frida opdagede, at
man kan male på glas og på den
måde få en stor lysintensitet ind i
arbejdet, som ikke kan opnås på
anden måde. Der arbejdes med at
sammensætte de enkelte bemalede
glasdele ved hjælp af Tiffany teknik,
som muliggør smalle samlinger, der
er mere elegante end almindelige

blyindfatninger. Hendes væsentligste arbejde indtil nu er et flere meter
højt billede i glas til Vestre Kapel
på Horsens Vestre Kirkegaard. Det
består af 530 stykker glas, hvoraf
omkring 50 er bemalet. Motivet er
mennesker i mange livssituationer
og rummer tro, håb og kærlighed.
Værket stod færdigt i april 2016.
Værker i hendes atelier viser, at hun
er i færd med at gøre sine arbejder tredimensionelle. Fascinerende
er hendes ansigter formet i ler og
”beklædt” med ovnformede og

Mr og Mrs Cockrow - Det kvindelige og mandlige i Frida fortolkning.

Billede fra Vestre Kapel i Horsens. Der ligger mange livssituationer i motivet således – sorg, glæde, fødsel, alderdom, familie og generationer.
Nederst ses Frida Franko-Dossar forlægstegning til
alterbilledet.

bemalede glasstykker,
der giver værkerne en
intensitet og styrke, der
er usædvanlig. Man
kan med stor forventning se frem til at se
hendes værker i en
separatudstilling.
Se Fridas hjemmeside www.gallerifranko.com
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Tekst: Dan Mølgaard

Erin Dickson. Kunstneren bag projektet.
Foto: Michael McGuire.

Hen over efteråret og vinteren vil
man på Glasmuseet Ebeltoft kunne opleve udstillingen Chinese
Whispers. En udstilling, der er en del
af et større fælles udstillingsprojekt,
hvor syv museer i Midtjylland under
den fælles titel ”Herfra hvor vi står”,
har sat sig for at belyse og perspektivere emnet national identitet.
Anledningen er, at det i år er 800 år
siden, at Dannebrog efter sigende
skulle være dumpet ned fra himlen
midt under slaget mellem danske og
estiske hære ved Lyndanise i Estland
den 15. juni 1219. Dette flag har
siden været det fremmeste symbol
på det danske, og flaget har derfor
en særlig betydning i forhold til skabelsen af tanken om det nationale
særpræg. Med afsæt i dette skaber
hvert af de syv museer en udstilling,
der tager afsæt i begrebet national
identitet.
På Glasmuseet Ebeltoft har vi valgt
at fokusere på det transnationale.
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Altså det, der går på tværs af landegrænserne. Ud fra en betragtning
om at fortællingen om glas nok
rummer nationale særpræg, men
først og fremmest er en tradition,
der har bevæget sig på tværs af
landegrænser.
I samarbejde med den engelske
glaskunstner Erin Dickson, der
har udtænkt et mageløst koncept,
viser museet udstillingen Chinese
Whispers. Begrebet Chinese Whispers kan ikke oversættes direkte til
dansk, men betegner en leg som
mange med lidt hjælp godt kan
huske!
Den mest rammende beskrivelse er
måske at kalde den ”hviskeleg”. Og
legen er meget enkel. Du samler en
gruppe børn, stiller dem i en lang
række, hvorefter den første i rækken hvisker en fortælling ind i øret
på sidemanden. Denne hvisker så
fortællingen til den næste i rækken, og det gentager sig så, indtil

sidste mand i rækken genfortæller
historien højt, så alle kan høre den.
I bedste fald er fortællingen nu voldsomt forvansket, men som oftest
er den fuldstændig uigenkendelig.
Forandret, når den passerer gennem
hovedet og ørerne på den enkelte,
der hører, hvad han eller hun ønsker
at høre, husker at genfortælle, eller
betoner.
Udstillingen Chinese Whispers er
hviskeleg for glaskunstnere. Den
oprindelige historie, der genfortælles, er beskrivelsen af en vase. Vasen
er udført af den venetianske glasblæser Silvano Signoretto, der har

Chinese Whispers.
Værk af Silvano Signoretto, Italien, 2018. Blæst
og varmt formet glas. Foto: Finn Manford.

Udstillingen

Chinese Whispers
kan ses i Dronningesalen
på Glasmuseet Ebeltoft
12.10.2019-22.03.2020

Chinese Whispers.
Værk af Mia Lerssi, Danmark, 2019.
Blæst og varmt formet glas, fundne
objekter, betonsokkel.
Foto: Finn Manford.

Deltagende kunstnere:
Silvano Signoretto (IT), James
Devereux (GB), Hyunsung Cho
(KR), Sibusiso Mhlanga (SZ), Einar
og Jamex de la Torre (MX), Rasmus
Nossbring(SE), Zuheir Alkazzaz
(SY/NL), Mia Lerssi (DK) Jing Li
(CN), Nadège Desgenétez (FR/AU),
Petr og Ondrej Novotny (CZ), Kelly
O´Dell (USA) Christina Hellevik &
Leif Møller Nielsen (N/DK).
De øvrige udstillinger i rækken
kan ses på Randers Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Holstebro
Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum, Skive Museum og Museet for
Religiøs Kunst i Lemvig. Randers
Kunstmuseum lægger for med udstillingen FLAG – objekt, ikon, symbol, der åbnede den 10. august.
Der udgives et fælles gratis magasin til udstillingen.

skabt en vase præget af de århundredgamle traditioner og teknikker,
som venetianerne mestrer som
ingen andre. Silvano Signoretto er
derefter blevet bedt om, ved hjælp
af maksimalt 100 ord, at beskrive
hvad han har skabt, og hvordan han
har gjort det. Signorettos modersmål
er italiensk, så for at gøre fortællingen forståelig for den næste kunstner i rækken, er beskrivelsen oversat
til den næste kunstners modersmål

Chinese Whispers.
Værk af Sibusiso Mhlanga, Swaziland,
2018. Blæst og varmt formet glas.
Foto: Electric Egg.

Den italienske mesterblæser, Silvano Signoretto,
under arbejdet med at skabe den første vase i
serien til Chinese Whispers.

ved hjælp af Google Translate. Den
næste kunstner i rækken får nu til
opgave at gengive vasen ud fra denne beskrivelse og intet andet. Og
så gentager rutinen sig en gang til.
Kunstneren skaber sin vase/sit værk,
beskriver på sit eget sprog, hvad der
er skabt, og hvordan det er gjort og
beskrivelsen oversættes til det næste
sprog. Og så fremdeles.
Den enkelte kunstners fortolkning,
eller misfortolkning, af den samme
”fortælling“, fører gradvist til, at den
italienske vase vi tog udgangspunkt
i, er transformeret til uigenkendelighed. Resultatet kan på mange
måder hævdes at være noget forvrøvlet sludder. Men på forunderlig
vis afspejles det samtidigt, at vi alle
hver især betragter og forstår verden
og virkeligheden fra præcist vores
eget ståsted. Et ståsted, der er skabt
i en verden, hvor nationale grænser
definerer forskellige virkeligheder og
dermed forskellige perspektiver.
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Tekst & foto: Annelise Krogh og Susanne Palsig

Nysgerrighed og kreativitet
Vi besøger Anders Raad i hans værksted i Charlottenlund. Indvendigt
er værkstedets indretning præget
af den unikke beliggenhed under
Charlottenlund Travbanes tilskuertribune. Rummet med diverse ovne
er stort og giver også plads til en
”gavebutik”, som han kalder det. Her
sælges håndlavede brugsting, alle
fremstillet på værkstedet.
For Anders R. er glas det mest
udfordrende materiale for en kunsthåndværker, og hans drivkraft til at
arbejde med glasset er nysgerrighed
og kreativitet.
”For mig er det også væsentligt at
lave smukke brugsting, kræse om
detaljerne, som du ikke kan få frem,
når en vare skal produceres industrielt”, siger Anders R. ”Glas er ikke i
sig selv kunst - kun hvis man tilføjer det noget, et personligt præg.”
Han beretter om en stigende interesse for at købe glas i butikken.
Her sælges unika-skåle i smukke farver, andre med slebne dekorationer.

8

Brugsting fremstillet af genbrugsglas
er forholdsvis nyt.
Anders R. begyndte som keramiker
og gik senere over til glas. Efter
nogle år på mindre glasværksteder arbejdede han som industriel
designer i mange materialer i 10 år.
Der blev hans fornemmelse for form
udviklet, og det har haft stor betydning for hans senere arbejde.
I 1999 åbnede han værkstedet i
Charlottenlund.

Anders Raad Glas
Traverbanevej 12
2920 Charlottenlund
Telefon 2032 4884
www.raadglas.dk

Andre aktiviteter er udstillinger især
i kunstforeninger, samt korte kurser
eller demonstrationer, for at give
deltagerne en ”glasoplevelse”.
Dåbsfadet i Herfølge Kirke
Anders R. fik til opgave at designe
og fremstille et nyt dåbsfad i glas
til kirkens middelalderlige døbefont
i granit. Fadet består af to dele,
en dækplade og selve dåbsfadet.

Anders R. har i flere år undervist på
KADK Bornholm. ”Det er meget vigtigt at undervise og vejlede de unge,
så de får et fagligt og personligt
grundlag. Faget skal holdes i gang.”
Anders Raad har fem primære
arbejdsområder i sit værksted:
· At skabe sine egne glasting
· At tage mod bestillingsarbejder,
der er udfordrende både teknisk
og kreativt
· At skabe nye kopier ud fra gamle
eller ituslåede glaselementer til
fredede og bevaringsværdige
bygninger
· At samarbejde med eksterne
designere om produktudvikling
· Og sidst, men ikke mindst, samarbejdet med andre glaskunstnere.

Foto: Anders Raad

Dækpladen er en større rund glasplade med en mindre fordybning på
midten. I fordybningen placeres, alt
efter årstiden og kirkeårets liturgiske farver, en af de seks forskelligt
farvede dåbsskåle i pustet glas.
Dækpladen er en ”slumped” kraftig
glasplade i klart glas. På dens underside er et sandblæst mønster, som

peger ud i kirkerummet og i livet.
Den sandblæste underside gør, at
den samlede døbefont altid fremstår
let og lys til trods for den massive
døbefont af granit.
Vase til Frederik VIII’s palæ
På bestilling af kronprinsesse Mary
har Anders Raad fremstillet en stor
konisk vase i røgfarvet glas. Vasen er
blæst ned i en bøgetræsform, der har
groft udskårne sider. Vasen bryder
lyset og har den nødvendige synlige
fylde til at leve op til en overdådig
buket.

”Først. Den smukke enkle spændstige form. Dernæst. Den gennemtænkte og velafbalancerede sandblæste bearbejdning af fadenes synlige underside. Og så det allermest
betagende. Alle de optiske fænomener, som opstår i det tykke glas
gennem de blankslebne kanter ind i
selve materialets indre.”
Lamper på Østerport Station
God belysning er en meget væsentlig del af arkitekturen. Anders R. har
fået til opgave at genskabe et større
antal af de originale glasskærme til
de store gamle lysekroner, som stammer fra opførelsen i 1890’erne. Efter
mange eksperimenter har Anders R.
fået fremstillet en blæseform i støbejern, som kan magte udfordringen.

Danske Kunsthåndværkere og
Designeres Markedspris
I tre store unikafade undersøger Anders R., hvad der er mellem glassets udvendige og indvendige sider. Anders Raad fik i
2011 Kunsthåndværkermarkedets
pris ”Håndfuglen” for de tre fade.
Dommerkomiteens begrundelse var:

Produktudvikling
Anders R. samarbejder med designerfirmaer, bl.a. Holmegaard og
Rosendahl, der sender designere ud
til værkstedet i Charlottenlund for at
få udviklet en prototype. Opgaven er
at guide dem ind i en proces, hvor
designerens ønske kan produceres
industrielt.
Men også mere uformel produktudvikling er der plads til. Anders
R. opfordrer unge designere til at
komme ud til værkstedet, hvis de har
en god idé. Anders R. hjælper dem
så på vej. ”Vi er her jo ikke evigt,
og glaskunst er en forholdsvis ny
disciplin,” siger Anders R. ”Hvis ikke
vi hjælper de unge i gang, så taber
vi alle sammen.”
Hvad er det bedste ved din metier?
”At jeg er her endnu, til trods for
konkurrencen fra billige producenter
i Fjernøsten. Der vil altid være en
niche for et kreativt værksted som
mit.”
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Tekst: Anne Märcher

Vil gerne forstyrres!
Kun få hundrede meter fra Glasmuseet ligger en bygning, som er
svær at overse. De karakteristiske
kamtakker, de rødkalkede mure og
den skulpturelle vindhætte øverst på
skorstenen tegner en profil, der fanger øjet, når man nærmer sig Ebeltoft
fra vandsiden. Det er Maltfabrikken,
som lige nu er i sidste stadie af sin
store transformation fra forfalden
industribygning til center for kunst,
kultur og kreative erhverv. Og ikke
mindst som hjemsted for Malt AIR,
Danmarks nye internationale artist
residency.
Fabrikken, opført i 1861, producerede malt helt frem til lukningen i
1998, hvorefter bygningerne blev
genstand for skiftende overvejelser. For hvad stiller man op med
Nicholas Grafia, Tyskland, netop ankommet
som allerførste artist in residence.
Fotograf: Vibeke Wang

et forladt industrianlæg, som ligger
placeret midt i byen? En gruppe
af lokale ildsjæle var ikke i tvivl:
Maltfabrikken skulle genopstå som
byens og oplandets nye mødested:
En platform for kulturliv i bred og
generøs forstand, et sted som kunne
rumme og forene det lokale og det
globale.
MALT AIR
Adskillige år, fondsansøgninger og
folkeaktier samt en arkitektkonkurrence og et næsten fuldendt byggeprojekt senere, er de første rum
nu taget i brug. Og helt i tråd med
visionen udgør de en lokal base for
et internationalt projekt. De nyindrettede gæstekunstnerboliger har
fået beboere fra Tyskland, Brasilien
og Canada, og inden længe følger
kunstnere fra Nigeria og Sydkorea.
Alle har de søgt og fået fire måneders
ophold på Maltfabrikken som en del
af Malt AIR – Artist In Residence.
Med Malt AIR har Danmark fået et
internationalt artist recidency program, som lever op til de tilsvarende
programmer, danske kunstnere kan
søge i udlandet. Vibeke Wang er
projektleder og har været med helt
fra begyndelsen. Hun fortæller om
arbejdet med Malt AIR:
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Nicholas Grafia / Tyskland / Aug-nov 2019

”Det er virkelig stort, at de første
kunstnere endelig er landet, det er
jo kulminationen på fem års arbejde.
De kunstnere, der får ophold på
Maltfabrikken, bliver en del af lokalsamfundet i den periode, de er her,
men de bliver også introduceret til
den danske kunstscene via vores
samarbejde med Kunsthal Aarhus
og Statens Værksteder for Kunst. Og
at det hele overhovedet er blevet
muligt, skyldes at Statens Kunstfond
er med og støtter økonomisk”.

Maltfabrikken, den gamle bygning.
Fotograf: Vibeke Wang

Chico Togni & Kadija de Paula - Brasilien/Canada - Aug-dec 2019.

Ud over at koordinere samarbejdet
om Malt AIR har Maltfabrikkens
team løst en række praktiske opgaver med at få rammerne på plads.
Kunstnerboligerne og de tilhørende atelierer er møbleret med nye
og istandsatte danske designklassikere, og der er udarbejdet grundige introduktioner til Ebeltoft og
omegn. Vibeke Wang forklarer: ”Det
er vigtigt for os, at kunstnerne føler
sig inviteret til at tage del i livet i
Maltfabrikken, i Ebeltoft og på Mols,
for en del af hensigten med Malt AIR
er jo, at kunstnerne skal bidrage til
det lokale liv. Et af kriterierne for at
komme i betragtning til et ophold er,
at man har lyst til at mødes og gå i
dialog. Det kan være ved at holde
åbne studios og artist-talks, og også
meget gerne ved at man på anden vis
bidrager med gode forstyrrelser. Vi vil
gerne forstyrres!”

Fakta om Maltfabrikken:
Maltfabrikken er realiseret gennem et samarbejde mellem Fonden
Den Ny Maltfabrik og
Syddjurs Kommune.
Budget: 150 mio. kr.

Måske er de gode forstyrrelser også
svaret på et af de spørgsmål, som er
blevet stillet til Maltfabrikken, allerede
inden den er åbnet: Er Maltfabrikken
for alle, eller er den et prestigeprojekt? Malt AIR er begge dele, mener
Vibeke Wang: ”Der er prestige i at
huse et internationalt artist residency,
og vi er stolte. Og noget af det vi
ønsker at formidle, er at den internationale kunstscene udgøres af mennesker, som kan mødes i det nære,
i et lokalsamfund. Vi kan mødes,
tale sammen, overraske hinanden og
blive forundrede. Dét er den gode
forstyrrelse, og den er ikke forbeholdt
en elite. Den er for alle, og alle har
mulighed for at få del i den.”
Læs mere om Maltfabrikken på maltfabrikken.dk eller om Malt AIR og
om de første udvalgte gæstekunstnere på maltair.dk

Arkitekter (udvalgt ved
konkurrence): Praksis
Arkitekter i samarbejde
med Kristine Jensens
Tegnestue.
Bygningsareal: 4.400 m2
Udeareal: 17.644 m2

Finansiering: Fonde, Syddjurs Kommune, gaver fra
lokale personer/virksomheder og folkeaktier.
Tidsramme: Forventes
færdigt og i fuld drift
medio 2020.

Det kommer Maltfabrikken til at indeholde:
· Et nyt sammentænkt bibliotek, museum
og arkiv (BMA)
· Kulturloftet - spillested og ’forsamlingshus’
· Et kreativt arbejdsfællesskab med kontorer
og mødefaciliteter
· Udstillings- og oplevelsesrum
· Værksteder
· Rampen - et ungekultur-miljø med café
og skatepool
· Lydens rum - øvelokale for musikere
· Et kaffe- og madhus
· Et lokalt mikrobryggeri med brewpub
· Et madværksted
· Et artist residency med ﬁre gæstekunstnerboliger
· Grønne ude- og opholdsrum med legepladser

Nye bygninger. „Villa Lundberg“ rummer værksteder
og artist residence. Fotograf: Vibeke Wang
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Tekst: Jan Kock

Holmegaard Værk - en fugl
Phønix i nye klæder
Det meget progressive projekt med
at skabe et altfavnende center for
dansk industrihistorie samt kunsthåndværk med internationale ambitioner er nu så langt fremme, at
man regner med at kunne åbne
for herlighederne i 2020. Hele det
gamle Holmegaards Glasværks store fabriksanlæg samt mosen indgår i
projektet. Der er tilvejebragt et stor
trecifret millionbeløb til formålet fra
en række fonde og virksomheder
samt Næstved Kommune. Det vil
komme til at omfatte udstillinger,
arbejdende glasværksted samt andre
typer af værksteder, uddannelse på
flere niveauer, erhverv,
eksperimentarium, artists
in residence, afholdelse af konferencer,
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events, projekter, workshops, designbutik, spisesteder og meget mere.
Stedet skal være dynamisk og gøre
dansk design til noget særligt ved
at formidle det på et så højt niveau,
at udlandet bliver endnu mere
opmærksom på, hvad der foregår
her i landet.
Der er opbygget en stor organisation til at drive og udvikle projektet, som er indlejret i Museum
Sydøstdanmark.
Glasset vil naturligvis være i fokus.
Holmegaards Glasværks store prø-

Mette Bielefeldt Bruun er faglig leder på
nyere tid og kunsthåndværk/design også
omfattende glasset.

vesamling af mere end 34.000 styk
kunst- og brugsglas er nu registreret
af et hold frivillige og klar til at
blive udstillet. Dertil kommer den
også meget omfattende samling af
flasker og anden emballage gjort på
Holmegaard. Men den del er endnu ikke klaret - det kommer. Den
faglige leder af området er afdelingsleder Mette Bielefeldt Bruun.

Magasinhylderne på museet bugner med glas. Her et lille udsnit
af Carnaby serien designet af Per
Lütken i 1968, hvor stærke farver
var på mode.

Hun er uddannet Cand. Mag. med
fokus på design og kunsthåndværk,
og siden hun blev færdig med sin
uddannelse i 2008, har hun arbejdet på en række relevante museer
og institutioner, inden hun kom til
Holmegaard Værk. Hendes ideer er
mange og perspektivrige, man kan
forvente nye og anderledes udstillingsformer og formidlingsinitiativer.
Hun fortæller, at man har startet et

Engang var Fensmark, hvor Holmegaard Glasværk ligger,
en selvstændig kommune. Hvad var mere nærliggende end
at borgmester Ove Larsen i 1997 fik en kæde som symbol
på værdigheden gjort i glas og sølv af guldsmeden Allan
Scharff, der i en periode designede glas på værket.

samarbejde med de øvrige museer i
landet, som har glassamlinger. Dette
er det tanken at udbygge på nordisk plan samt på mere internationalt niveau. Drømmen
er at Holmegaard Værk skal
være stedet, hvor viden om
samtlige danske glasværker
samles og udstilles. Fokus er
ikke kun på det kunstindustrielle glas, men også på de ganske

mange små glashytter
rundt i landet, som hver
giver deres bud på, hvad
moderne glas kan være. Her ligger
også en stor opgave med systematisk, i samarbejde med de øvrige
museer inden for feltet, at dokumentere, hvad der sker og vil ske. Dette
område er nok et af de væsentligste inden for dansk kunsthåndværk
inden for de seneste årtier. Vi skal til
Holmegaard Værk i 2020.
Se mere på www.museerne.dk/
udstillinger-og-projekter/holmegaard-vaerk eller www.facebook.
com/holmegaardvaerk

Forsøgsopstilling til det nye museum.
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Birgit Engsig, the Chairman, thanks
Karen Siune, who stood down after six years as
Chairman, but will still share her experience.
Birgit Ensig introduces herself as having worked
in finance with experience of board membership and associations. She joined the Friends
of the Glasmuseum when she and her husband
moved to Ebeltoft in 2009, and she became a
keen volunteer at the museum. The Committee
will continue according to the objects clause for
the association, to promote interest in Glasmuseum Ebeltoft and support its activities; to extend
knowledge of glass art through information and
activities; to support Danish glass artists and the
Danish glass community; and to promote Ebeltoft as a national and international glass centre.
Glasposten will continue in its present form.
The association’s programme will continue to
include study tours: the Chairman mentions the
very successful journey to Vienna and Bratislava, guided by Pavla Rossini, and a planned tour
to northern Jutland.
The Committee will try to raise funds from donors and sponsors for the planned extension of
the museum.
Page 3
Autumn at the Museum in Ebeltoft
Four new exhibitions will open on 11 October.
Throughout the autumn and winter, a presentation of Pete Hunner and Mai Britt Jönsson’s studio, Baltic Sea Glass, will be shown in the new
wing under the Mapping Denmark theme.
Zuzana Kubelková – Four Rooms: work by the
Czech artist Zuzana Kubelková, who won the
Ebeltoft Prize in the Young Glass exhibition in
2017.
Graduation projects by the three graduates in
2019 from the glass line at KADK, the School of
Design, Bornholm.
Chinese Whispers – From Where We Stand – a
joint project with six other museums.
Pages 4
A world of fantasy
Frida Franko-Dossar excels in the art of living,
which has led her to work with glass. Born in
Hungary, she also lived in Poland, and grew up
with the traditions of Eastern European folk tales
and art, with focus on drawing in various media.
Her current style is imaginative, with a profusion
of fine details, as in the children’s book: When
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the dog, the cat and the mouse became enemies.
Frida Franko-Dossar came to Denmark in 1991
and is now based in Gedved, near Horsens,
where she took over a workshop from the glass
artist, Jørgen Markvad. She discovered the special intensity of light in painting on glass, and
works in a Tiffany technique, in which the glass
sections are assembled with elegantly narrow
cames. Her altarpiece for the cemetery chapel
in Horsens was completed in 2016. The motif
shows different situations in life, symbolising
faith, hope and love. In her workshop she is
working on three-dimensional sculptures, such
as faces modelled in clay and ‘dressed’ with
kiln-formed and painted glass.
Pages 6

Chinese Whispers
– From where we stand
Glasmuseum Ebeltoft and six other museums
in Jutland are joining in a project to mark the
800th anniversary of the appearance of the Danish flag, Dannebrog, which fell from heaven at
the battle of Lyndaniss in Estonia. The central
theme is national identity, and the Glasmuseum
looks across borders at the transnational aspects
of glass. Chinese Whispers is a game in which a
line of children pass a whispered message from
one to another. When message reaches the last
child, it has usually changed completely. Erin
Dickson from England has created a version in
glass: Silvano Signoretti will make a vase and describe it in 100 words, which will be translated
using Google into English. The participating artists will be asked in turn to create a vase from the
description, describe it in their language, translate it, and pass on the description.
Pages 8

Anders Raad
Curiosity and creativity
Annelise Krogh and Susanne Palsig interviewed
Anders Raad in his large workshop and gift shop.
He sees glass as the most challenging material
for a craftsman, and says he is driven by curiosity and creativity. For him, attention to detail is
essential, creating something that cannot be produced industrially. Anders Raad started as a ceramicist before he took up glass. He then worked
as an industrial designer, developing his sense of
form, and has taught at at KADK, the School of
Design, Bornholm.
As well as creating his own glass objects, he
takes on technically and creatively challenging
commissions, making copies of older glass elements to be used in restoring historic buildings.
One commission was for baptismal bowls for

Herfølge Church. Made in the liturgical colours,
they fit on a larger slumped cover over the granite font. For the restoration of Østerport Station
in Copenhagen, he re-created the glass shades
for the chandeliers dating from the 1890s.
Anders Raad was awarded The Danish Crafts
and Design Association Market Prize in 2011.
He collaborates with design firms such as Holmegaard and Rosendahl, and with designers and
artists, or more informally, giving practical help
to young designers. He is proud that he is “still
here” in spite of competition from cheaper products from the Far East.
Pages 10 The Malt factory – please disturb
The striking red building with its stepped gables
and high cowled chimney has recently been
transformed from a dilapidated factory to a centre for art, culture and creativity. Malt production
ceased in 1998, and the buildings stood unused
until a group of volunteers began working and
raising funds to restore them. MALT AIR is an
Artist in Residence project, with workshops and
living quarters. Artists from Germany, Brazil and
Canada have already arrived, and artists from
Nigeria and South Korea will follow. Project
Manager Vibeke Wang explains that the artists
hope to meet local residents and talk about their
work. They welcome positive disturbance! The
Malt Factory complex will also include a library,
museum and archive, practice rooms for musicians, public areas and playgrounds, an international café, a microbrewery and pub, and a skate
pool. It is expected to open fully in 2020.
Pages 12 The phoenix glassworks at
Holmegaard
The Holmegaard Glassworks project is now expected to open in 2020. All the factory buildings
will open as a comprehensive centre for the history of Danish industry and craftsmanship. Generous support has been raised from funds, sponsors and Næstved Municipality, to make possible
exhibitions and shops, workshops and artists in
residence, and international events. Cataloguing
the 34,000-item Holmegaard sample collection
is completed, and work continues on a large
collection of bottles and packaging glass. Mette
Bielefeld Bruun MA, the Head of Department,
has numerous ideas for new types of exhibitions
and collaboration with other museums. Besides
industrial glass, focus will be on today’s smaller
workshops and on documentation.
The local Mayor’s chain of office in silver and
glass was designed by Allan Scharff.
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
Undtaget perioder med udstillingsskift.
Ingen tilmelding - gratis efter betalt entré til
museet.
14. - 15. SEPTEMBER
GMV arrangerer glastur til Vendsyssel.
SØNDAG 15. SEPTEMBER KL. 14
Præstetanker om stort og småt
Mød Heidi Bisgaard, sognepræst i Ebeltoft,
Dråby og Handrup, til en uformel samtale med
udgangspunkt i de aktuelle udstillinger. Arrangementet foregår stående og gående.
Varighed: ca. 30 minutter. Ingen tilmelding gratis efter betalt entré til museet
SØNDAG 22. SEPTEMBER KL. 14
Foredrag: Golfens perler.
Foredrag om Golfens perler - rigdom, magt og
globalisering før oliens æra ved antropolog
Thomas Fibiger, Arabisk og Islamstudier ved
Aarhus Universitet. Ingen tilmelding - gratis efter
betalt entré til museet.
LØRDAG 28. & SØNDAG 29. SEPTEMBER
Workshop: Perleblomster for begyndere.
Lær de grundlæggende teknikker til at fremstille
“French Beaded Flowers”. Undervisere er Lis
Trasborg Christensen og Bettina Trasborg. Der
afholdes to workshops uafhængigt af hinanden.
Max. deltagere: 10 pers. ved hver workshop.
Pris: kr. 325,- inkl. entré til museet og materialer. Tilmelding senest 1/9 via maill til:
lis@perleblomster.dk
FREDAG 11. OKTOBER KL. 17
Fernisering af flg. udstillinger:
Baltic Sea Glass
Chinese Whispers
Zuzana Kubelková (CZ)
KADK Afgang 19

LØRDAG 12. OKTOBER
Kl. 10.00 Artist Talk med Zuzana Kubelková.
Kl. 11.00 Mød Baltic Sea Glass i udstillingen.
ONSDAG 23. OKTOBER KL. 19
Ord om onsdagen.
Mød forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky,
der bl.a. vil fortælle om sin seneste roman
Smaragdsliberen. Arrangeret i samarbejde
med Syddjurs Bibliotek.
Pris: kr. 125,- inkl. et glas vin og adgang
til museet fra kl 18.30.
Begrænset antal.
Billet nødvendig - købes via Syddjurs Biblioteks
hjemmeside.
AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN
Se programmet for aktiviteter på glasmuseet.dk
Forbehold for ændringer i programmet.
Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseetsvenner.dk.

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

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

STOCKFLETH DELI

ON SOLID WATER
Soloudstilling med værker af John Moran
(USA)
13. april 2019 - 29. september 2019
NO STRINGS - PERLER SOM ALDRIG FØR
Værker af David Chatt (USA), Shige Fujishiro
(J), Jim Skull (F) og Faranak Sohi (DK/IR) samt
installation og arrangementer af perleblomster
og blomsterkranse fra Georg Ragnar Levis
(SE) samling.
13. april 2019 - 29. september 2019
BALTIC SEA GLASS
En præsentation af Baltic Sea Glass ved
Pete Hunner og Majbritt Jönsson.
12. oktober 2019 - 22. marts 2020
CHINESE WHISPERS
En visning af Erin Dicksons igangværende
projekt Chinese Whispers med deltagelse
af en række 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 den tjekkiske kunstner
Zuzana Kubelková.
12. oktober 2019 - 5. januar 2020
AFGANG 19
Afgangsudstilling (glas), KADK
Laura Wuisman Bækhøj, Annelie Grimwade
Olofsson, Marita Wongsupa.
12. oktober 2019 - 5. januar 2020

Se www.glasmuseet.dk for åbningstider og
yderligere information eller kontakt delien
på tlf. 8634 1818.

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

