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September 2016 tager vi til det
nordvestlige USA. Seattle, Portland, Toledo, Dearborn og Chicago
Et af de steder det sker inden for
moderne amerikansk glas er landets
nordøstlige område. I forrige nummer
af Glasposten bad jeg om en tilkendegivelse af hvem, der er interesseret
i at besøge området. Godt 20 har vist
interesse.
Derfor gik arbejdet i gang med at
stable et program på benene, der
vil fokusere på områderne Seattle,
Portland, Toledo, Dearborn og Chicago. Planen er, at vi skal besøge Seattle, den ikoniske glasskole i
Pilchuck, glasmuseet i Tacoma og en
række af de glaskunstnere, som bor
omkring byen f.eks. Dale Chihuly
foruden gallerier med kunst og glas.
Der vil blive god tid på egen hånd i
Seattle, som er en progressiv kultur-
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Chihuly Garden

Foto: Wyn Bielaska, Museum of Glass,
Tacoma

perle. Det andet stop bliver Toledo,
hvor studieglasbevægelsen efter
sagnet blev født. Her ligger Toledo
Museum of Art med en væsentlig
glassamling. Herfra gøres en udflugt
i bus bl.a. op til det kolossale Henry
Ford Museum i Dearborn og andre
steder i området med glas. Endelig
runder vi storbyen Chicago. Ved at
besøge disse steder vil man få et rigtigt godt indtryk af såvel glasset som
amerikansk kultur og natur.
En teknisk samarbejdspartner er i
gang med at finde gode beliggende
hoteller, få tilbud hjem på busser,
finde de bedste og billigste flyforbindelser, således at turen bliver så

Foto øverst: Terry Rishel

økonomisk overkommelig som mulig
uden at være skrabet. Således vil
hotellerne være gode mellemklassehoteller med bad og toilet.

Foto: Mahesh Thapa

Foto: Museum of Glass

Processen med at få alle priser frem
er ikke helt på plads endnu, så den
endelige pris kan ikke meldes ud
endnu, men den ser ud til at lande på
omkring 22.000 kr. pr. person i dobbeltværelse. Der vil være mulighed
for delt dobbeltværelse og enkeltværelse, det sidste mod et tillæg. Der
vil være fælles afrejse fra Danmark
den 15. september (evt. den 16.) og
hjemkomst den 26. eller 27. september. Man kan vælge at rejse ud
fra København, Billund eller Tirstrup,

det sidste dog mod et tillæg. Det forventes, at den endelige pris, udførligt
program samt tilmeldingsblanket kan
udsendes medio februar. Der vil være
mulighed for at forlænge opholdet i
USA og således rejse senere hjem samt
ændre hjemrejselufthavn fra USA.

Foto: Mahesh Thapa

Skal du med?
Er du interesseret i at deltage i turen,
bedes du sende en mail til Jan på:
kock_jan@hotmail.com - så vil du,
sammen med dem, der allerede har
vist interesse få mailet pris, mere
udførligt program og tilmeldingsblanket. Ligeledes vil materialet blive lagt
ud på Venneforeningens hjemmeside. Hvis der er spørgsmål til turen,
er du velkommen til at kontakte
undertegnede enten på mail eller på
telefon: 2093 0468.
Med venlig hilsen Jan Kock
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Finn Lynggaards Legat
går i år til Aoife Soden
Hvert år siden Finn Lynggaard i
2010 fyldte 80 år, har Finn Lynggaards Fond uddelt et legat til en
udøvende dansk glaskunstner med
henblik på videreuddannelse eller
studie-/inspirationsrejse.
Årets modtager er den irsk-fødte,
men dansk bosatte glaskunstner
Aoife Soden, der modtog legatet,
en check på 10.000 gode danske
kroner, ved en lille højtidelighed på
Glasmuseet Ebeltoft som en del af
Glasmuseet Venners venneweekend
den 15.-16. januar.

Soden er for mange et ukendt navn
på den danske glaskunstscene, og
hun har da også kun boet i landet
i de seneste tre år. Selvom hun
oprindeligt er født i Irland, har hun
levet det meste af sin barndom i
Australien og Papua New Guinea,
inden hun som voksen vendte tilbage til Irland. Egentlig er hun uddannet lærer, men i Dublin blev hun
optaget på The National College of
Art and Design. Det var her, hun en
dag fik lov at prøve at arbejde med
glas og straks forstod, at dette var
hendes rette element.
Siden har hendes nysgerrighed vist
hende vejen til Aarhus og Ebeltoft.
I første omgang for at assistere Ned
Cantrell og Karen Nyholm i deres
glaspusteri i Aarhus, men siden hen
som assistent i Ebeltofts forskellige
værksteder, og senest som ansvarlig
for Glasmuseets glaspusteri.
Sodens formsprog
Det kræver stor erfaring og års træning at beherske glas, og Aoife er
fuldt bevidst om, at hun, der har
stiftet bekendtskab med materialet
som en moden kvinde, er 10-15 år
bagud i forhold til nogle af hendes
mere erfarne kolleger. Hun har der-
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Formanden for Glasmuseets Venner Karen
Siune overrækker prisen til Aoife Soden

Aoife Soden med statuetten af Finn Lynggard

for fundet sit helt eget formsprog og
en helt særlig niche, hun betragter
som sin.
Gennem en årrække har hun primært været optaget af at undersøge
kroppens organer, og hun finder
inspiration i legemets former, funktioner og farver. Støbte gengivelser af
hjertet eller lungerne fremstår enten
alene eller som en del af en større
installation, der også rummer andre
materialer. Hun er meget opmærksom på sine valg, og bruger bevidst
“Heart”

Læs mere om Aoife Soden på: www.aoifesodenglass.com

2016

GENERALFORSAMLING
Denne indkaldelse vil være den vedtægstbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.

LØRDAG 27. FEBRUAR 2016 KL. 13.00
SOGNEGÅRDEN I EBELTOFT
Aoife Soden sammen med Tchai Munch

elementer, som vi alle kender og
kan forholde os til. Kroppen er på
en og samme tid helt vores egen, og
noget vi alle har fælles. Med afsæt
i dette fysiske er det intentionen at
involvere beskueren rent følelsesmæssigt i et forsøg på at arbejde
med temaer såsom hukommelse og
nostalgi.

Midlerne fra legatet…
… ønsker Soden at anvende til at
videreuddanne sig indenfor nye teknikker, 3D-print og CNC-fræsning.
Som den videbegærlige globetrotter hun er, tilegner hun sig den
nye viden langt væk hjemmefra
– i dette tilfælde Keystone College,
Pennsylvania.

AOIFE SODEN
Født 1975 i Cavan, Irland, og opvokset
i Papua New Guinea, og Brisbane,
Australien. Siden februar 2015 ansat
som glaspuster og daglig leder af Glasmuseets værksted.
Uddannet lærer fra Australian Catholic
University i Brisbane, Australien (19931996) og bachelor i design og kunsthistorie med speciale i glas fra National
College of Art and Design i Dublin,
Irland (2008-2012).
Har boet i Danmark siden 2012. Har assisteret Ned Cantrell og Karen Nyholm,
Nyholm Cantrell Glass Studio, Aarhus,
Leif Møller Nielsen og Christina Hellevik, PUST, Ebeltoft, og Glasmuseet
Ebeltoft de sidste to år.

Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning for det forløbne år
· Regnskab og budget
· Fastsættelse af kontingent
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse og suppleanter
· Valg af to revisorer og 1 supplerant
· Eventuelt
· Ad punkt 5. og 6.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jørn Bech (villig til genvalg)
Jan Koch (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg)
Følgende suppleanter er på valg:
Preben Fisker (villig til genvalg)
Hanne Werner (villig til genvalg)
Der vil være sandwich samt kaffe, te, øl og
vand inden vi fortsætter.
Foredrag
Modtageren af Finn Lynggaards Legat for 2015
Marie Retpen fortæller om, hvad hun brugte
Finn Lynggaards Legat til.
Årets glaslotteri
Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være
udstillet. Der er i alt 11 præmier i Glaslotteriet
dette år til en samlet værdi af kr. 45.000.
Vel mødt til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Karen Siune, formand
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Tekst: Mette Bruun

Holmegaard Glasværk lever
Museet arbejder i øjeblikket på at
etablere finansieringen af Det Ny
Holmegaard. Opnåes den fulde finansiering vil museet bevare glasfabrikken og sammen med den store
prøveglassamling fra Holmegaard
forankre, udvikle og udbrede den
rige, danske glastradition samt danne
grobund for en ny nordisk glastradition. I øjeblikket ligger Holmegaard
Glasværk øde hen, ligesom glasbyen med de gamle arbejderboliger
omkring Holmegaard glasværk.
Glasbyen er opført mellem 18251963 og er et tydeligt eksempel
på fabriksbyggeri og by i et, og
glasbyen repræsenterer dermed den
tidlige industrialisering i Danmark.
Glasbyens nuværende konglomerat
af bygninger er den sidste rest af
dette og er den sidste mulighed for at
fortælle historien om glasproduktion
i Danmark. Fabrikken og bygningerne vil derfor danne en inspirerende
ramme omkring videncentret.
Den største glassamling i Norden
Fundamentet for forskningen i glas
fra Holmegaard Glasværk og de
andre glasværker, som Holmegaard
overtog gennem årene, er den store prøveglassamling, som nu er i
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Museum Sydøstdanmarks varetægt.
Den blev i 2010 overdraget til museet
fra Rosendahl Design Group, som da
havde overtaget glasværket. Prøveglassenes basale funktion har været
at være prototyper i produktionen.
Efter originalprøven er der blevet
produceret arbejdsprøver, som glas-

En storslået vision om at bevare
og bruge det nu nedlagte Holmegaard Glasværk i Fensmark ved
Næstved som ramme om
et videncenter for forskning,
formidling og nyudvikling af
glas er blevet udarbejdet på
Museum Sydøstdanmark. Projektet kaldes Det Ny Holmegaard.
magerne har haft stående hos sig,
når de producerede glassene. Med
årene blev glassamlingen essentiel
for glasværket også som dokumentation, inspiration og historisk reference. I og med opkøbene af de øvrige
danske glasværker er Holmegaard
prøveglassamling blevet et umiddelbart aflæseligt billede af, hvordan
den danske designudvikling som helhed har været i samtlige de 200 år,
som kunstindustrielt glas er blevet

produceret i landet. Glassamlingen
er unik af flere grunde: Den præsenterer den danske kunstindustris
glashistorie i sin helhed og er en
ubrudt fortælling om dansk formgivnings fornemme landvindinger gennem 200 år. Samlingen er med sine
35.000 numre den største i Norden,
og den bliver kontinuerligt udbygget.
At bringe glassamlingen tilbage til sit
udspring i Holmegaard-fabrikkerne
giver mening som en historisk forbindelse mellem produktion og
produkt. Holmegaard er det eneste
bevarede glasværk i Danmark og
dermed det eneste sted, hvor denne
forbindelse kan etableres. Det gamle
glasværk giver en autentisk og logisk
indsigt i de historiske fortællinger om
fabrikkens 200 år lange historie, om
kunstnerne, glaspusterne, glasbyen
omkring fabrikken og produktionsmetoderne. I Det Ny Holmegaard
vil hele glassamlingen blive udstillet.
På det konceptuelle plan er prøveglassamlingen omdrejningspunkt og
udgangspunkt for alle oplevelses-,
uddannelses- og erhvervsaktiviteter i
Det Ny Holmegaard.
Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er
et bærende og centralt element i Det
Ny Holmegaards koncept og drift.
Partnerne vil bringe den historiske
prøveglassamling ind i nutiden og
bruge den til kommercielle, uddannelsesmæssige og oplevelsesmæs-

sige formål. I værksteder i den gamle
fabrikshal vil det blive muligt for studerende, professionelle formgivere
og producenter at eksperimentere
med nye produktionsmetoder og
med produktudvikling. Andre samarbejder er på tegnebrættet i form af
fælles PhD-projekter, erhvervs-seminarer, praktikophold og masterclasses. Partnere er blandt andet Kunstakademiets Designskoles Center for
Glas og Keramik samt glasproducenterne Rosendahl Design Group og
Ardagh Group.
Internationalt potentiale
De almindelige museumsgæster på
Det Ny Holmegaard kan udover
besøg i museets udstillinger også se
med, når der eksperimenteres med
nyt glasdesign og er velkomne til
selv at prøve kræfter med glasset.
Udover de 35.000 glas samt arkivalier, malerier, fotos og tegninger fra
Holmegaard vil Det Ny Holmegaard
også formidle en anden Næstved
virksomhed af industrihistorisk betydning. Samlingen af effekter fra
Kähler rummer 10-15.000 numre,
7.000 numre er keramik, hvoraf
5.000 ejes af Næstved Kommune.
Begge samlinger har et internationalt
potentiale forstået som en del af
kunsthistorien. Samlingerne belyser
alle vigtige perioder i den nordiske

stiludvikling, materialeforståelse og
formgivning og rummer i sig historien om de sidste 200 års designhistorie. Både permanente udstillinger og særudstillinger vil formidle
Holmegaard og Kähler.
Nordic Utility Glass Conference
I forlængelse af projekt Det Ny Holmegaard afholder Museum Sydøstdanmark allerede i marts 2016 en todages glaskonference Nordic Utility
Glass Conference 2016 i Næstved.
Med konferencen vil museet rette
lyset mod brugsglasset, som udgjorde
en stor del af Holmegaard Glasværks
produktion. Brugsglas som ølflasker,
emballageglas, husholdningsglas og
drikkeglas, har ikke været genstand
for samme forskningsmæssige interesse som studio- og kunstglas, men
det vil denne konference og den
efterfølgende publikation være med
til at ændre på. En række spændende glasforskere fra de nordiske
lande deltager med oplæg i konferencen. Der vil være mulighed for
at høre om finsk brugsglas (Kaisa
Koivistu, The Finish Glasmuseum),
om det norske glasværk Hadeland
(Inger Helene Stemshaug, Norges
Nationalmuseum), og man vil også
kunne få et indblik i Gunnel Holmers
kommende afhandling om Surte
Glasbruk i Sverige. Jan Kock fra

Aarhus Universitet holder et oplæg
om glasservicets tid og borddækning,
og forskere fra Københavns Museum
har i forbindelse med metroudgravningerne i Københavns indre by fundet store mængder glas, der fortæller
om brugsglas i Danmark fra tiden før
Holmegaard. De vil derfor formidle
deres helt friske forskningsresultater
til konferencens deltagere.
Endelig vil Susanne Outzen og Mette
Bruun fra Museum Sydøstdanmark
holde et oplæg om øl- og mineralvandsflasker fra Holmegaard Glasværk. Så der er alt i alt mulighed for
en varieret indføring i brugsglassets
produktion, design og historie, hvis
man lægger vejen forbi Næstved
Museum i marts.
The Nordic Utility Glass Conference
foregår på engelsk i museets udstillingssted Boderne i centrum af
Næstved den 10.-11. marts 2016.
Mere information om deltagelse
og hele programmet kan findes på
Næstved Museums hjemmeside:
www.naestvedmuseum.dk
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Glas i børnehøjde

Opdagelseskufferten

Britta Madsen og Søren Gøttrup

Vinterferien står i børnenes tegn
på Glasmuseet Ebeltoft, som holder
åbent alle dage i uge 7 og 8.
I vinterferien er Glasmuseets biblioteket indrettet til maleværksted,
hvor børn i alle aldre har mulighed
for at male deres eget lille, farvestrålende kunstværk på glas. Når
glasmalingen er tør, kan billedet
tages med hjem og pynte i vindueskarmen. Glasmalingen foregår i museets åbningstid. Det koster kr. 30 at
deltage, og det er ikke nødvendigt at
tilmelde sig på forhånd.
Onsdag 17. februar kl. 11 og kl. 14 er
der rundvisning for børn med Britta
Madsen og Søren Gøttrup, kunstnerparret bag udstillingen FAKE. Britta
og Sørens billedverden er propfyldt
med sjove påfund og skæve idéer,
som udmønter sig i værker, der i
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høj grad også taler til de yngste
museumsgæster. Motiverne kender
børnene blandt andet fra populære spil som Minecraft, tegneserier
og tegnefilm. Og der er masser af
underfundige skilte og genstande sæbe, pladespillere, frimærker, nødbremser og badges – som taler til
et ungt publikum. Britta og Søren
har fra starten ønsket at lave en
særlig fortælling for børn i løbet af
udstillingsperioden og glæder sig
til at dele deres humoristiske og
fantasifulde tilgang til kunsten med
børnene og deres voksne. Det er
gratis at deltage i rundvisningen, når
entréen til museet er betalt.
Også i vinterferien kan familier
fortsat låne ”Opdagelseskufferten”
gratis med rundt og udforske glassets kvaliteter på en række poster
på deres vej gennem museet.

Opdagelsesrejsen er
egnet til børn i alderen
6-10 år og også sjov at deltage i for de voksne, der følger med.
Spørg efter en kuffert i receptionen.
For voksne
Vi slutter uge 7 af med et foredrag
om Britta Madsen og Søren Gøttrup
– for voksne. Foredraget holdes af
kunstkritiker, journalist og forfatter,
Erik Meistrup, som også kendes fra
Kunstavisen, hvor han gennem mange år har været skribent og redaktør. Erik Meistrup har fulgt Britta
og Søren gennem en længere årrække og har skrevet
flere artikler om
deres kunst. Det
er gratis at deltage i foredraget, når entréen til museet
er betalt.

Glasweekend
Sydsjælland rummer noget af det
bedste af dansk glas, og dørene åbnes på vid gab for os denne weekend.
Lørdag besøges St. Galla glasværksted og -galleri nær Slagelse. Her
producerer den jugoslavisk fødte
Branka Lugonja sin fantasifulde glaskunst i kæmpestore ovne. Efter frokost tager Ditte Hvas imod os på
sit værksted i Skælskør, hvor hun
fremstiller sine skønne, prisbelønnede blæste og støbte glasobjekter.
Endelig får vi en rundvisning på
den store Holmegaard Glasværks
Prøvesamling, der er langt på vej
i sin opbygning under Næstved
Museum, og som har budt på overraskelser fra de mange år med store
glaskunstneres udvikling af produktionen på glasværket. Middag og
overnatning på ’Smålandshavet’ i
Karrebæksminde på kanten af kanalen ind til Næstved.
Søndag kører vi til Møn og
besøger Fanefjord Glas,
hvor Per-René Larsen
viser og fortæller os
om fremstillingen

af sine mange fine brugs- og kunstglas. Derpå til Præstø til den berømte
glarmester Per Hebsgaard, der står
bag udførelsen af næsten alle store
glasudsmykninger i kirker, virksomheder og offentlige rum i Danmark.
Frokost i Præstø. Til sidst kører vi til
Fensmark og besøger de suverænt
dygtige Torben Jørgensen og Jytte
Mørch i deres glasværksted og -galleri i den gamle landsby.

kun en af dagene, og de kan fravælge
overnatning og middag.
Prisen inkluderer en overnatning
med morgenmad, frokost lørdag og
søndag, kaffe og entré. Værelserne er
lidt små, men fås større for ekstra 60
kr. pr. person.
Endagstur koster pr. person 250 kr.
(inkluderer frokost, kaffe og entré).
Drikkevarer ved måltiderne er for
egen regning.

Transport
Bussen kører fra Ebeltoft kl. 7.00
lørdag morgen og samler deltagere
op i Aarhus (Musikhuset) og Slagelse
(Stationen). Bussen følger os hele
weekenden. Søndag sættes deltagerne af igen i Slagelse, Aarhus og
Ebeltoft, hvortil bussen forventes at
ankomme ca. 22.30.
De selvkørende kan vælge mellem at
deltage både lørdag og søndag eller

Tilmelding
Skal ske senest den 6. april til mail:
hannewerner@grubb.dk med angivelse af antal og navn på deltagere,
ønsker om enkelt- eller delt dobbeltværelse, om hvor man ønsker
at stige på bussen, eller om man
evt. er selvkørende og kun ønsker
at deltage en bestemt dag. Samtidig
skal deltagerprisen indbetales til
Glasmuseets Venner, Sparekassen
Kronjylland reg.nr. 9360, konto
3085606904, mærket deltagernes
navne og ’Sydsjællandstur’.

DELTAGERPRISER PR. PERSON
Fra/til Jylland i bus:
1.400 kr. i delt dobbeltværelse
1.560 kr. i enkeltværelse
Fra/til Slagelse i bus:
1.040 kr. i delt dobbeltværelse
1.200 kr. i enkeltværelse
Som selvkørende:
880 kr. i delt dobbeltværelse
1.035 kr. i enkeltværelse

Sydsjælland 21. - 22. maj 2016

Tekst: Hanne Werner

Deltagerantallet er begrænset, så alle
tilmeldte får snarest besked, om de
har fået plads på turen. Evt. afvisninger medfører fuld tilbagebetaling.
Ring til Hanne Werner på telefon 24
66 12 68, hvis I har spørgsmål ang.
turen.
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Tekst: Dan Mølgaard

ORNAMENT
Carrie Gustafson, “Leaf Bowl”. Foto: Bill Truslow

Giles Bettison, “Textile 07#47”, 2007

Carrie Gustafson. Foto: Carry Wolinsky

På denne udstilling møder vi kunst
fra Japan, Australien, New Zealand,
Tjekkiet, USA, England og Holland.
Tchai Munch og Tobias Møhl udgør
det danske islæt.

Året store sommerudstilling på
Glasmuseet Ebeltoft, der har titlen
”ORNAMENT,” præsenterer en række danske og internationale kunstnere, som alle anvender og forholder sig til ornamenter og mønstre.
Udstillingen føjer sig ind i den perlerække af temaudstillinger, som
museet har arrangeret i de senere år,
og som traditionen byder, kommer
der kunst fra mange dele af kloden.
Sylvie Vandenhoucke. “Cloud I”, 2007.
Foto: MUTED ed.
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anvende ornamenter og mønstre, og
med udstillingen fokuserer vi derfor
på en af glassets særlige egenskaber
og absolutte styrker.
Glaskunstneren betragtes af mange
som kunsthåndværkere. Og kunsthåndværket har tradition for dekoration, hvorfor anvendelsen af ornamentik og mønstre ligger lige for. I
glaskunsten er teknikkerne udviklet
og raffineret gennem århundreder,
men i de seneste årtier har glaskunsten i vid udstrækning løsrevet sig fra
brugsfunktionen, og traditionerne er i

Layne Rowe, “Woven” 3 Tone Blue, 2015.
Foto: Ester Segarra
Clare Belfrage, “In Sight Green and Coral”,
2015. Foto: Pippy Mount

Baggrund for udstillingen
Ornamentet, gentagelsen og mønstret, der tidligere har haft stor betydning i en række kulturer, er i den
moderne vestlige verden mere eller
mindre forsvundet fra kunsten, og
lever i det store hele kun videre som
ren dekoration. Men i glaskunsten er
der fortsat en levende tradition for at

ORNAMENT
Udstillingen vises i perioden
22.04 - 25.09.2016
Følgende kunstnere deltager:
Claudia Borella, Clare Belfrage,
Giles Bettison, Kathryn Wightman,
Klaus Moje, Carrie Gustafson,
Sylvie Vandenhoucke, Layne Rowe,
Momoo Omuro, Richard Parrish,
Wilfried Grootens, David Yule,
Lino Tagliapietra, Tchai Munch,
Tobias Møhl.

Kathryn Wightman, “Stained”, 2015. Foto: Vikrant Batra

Wilfried Grootens, “Heaven on Earth”, 2005. Foto: Norbert Heyl

opbrud. Men enkelte kunstnere bibeholder interessen for formen, mønsteret og ornamentikken, og dette bliver
for nogle et omdrejningspunkt i sig
selv. Med udstillingen ønsker museet
at vise eksempler på disse værker,
der i sin ypperste form er visuelt markante og meget forførende for øjet.

Udstillingen er en glasudstilling –
selvsagt! Men for at sætte temaet
ind i et større perspektiv suppleres
den egentlige udstilling af en mindre ophængning med eksempler på,
hvordan andre kunstarter – maleri,
tekstil, smykkekunst, keramik etc. –
anvender ornamentet.

Claudia Borella, “Waitakere Evening”, 2009. Foto: Andres Salinas

Ønsker du at gøre brug af
medlemstilbuddet skal du:
Indbetale 75 kr. på foreningens konto 9360 3085606904 senest den 15.
marts, hvor kataloget går i trykken.
Mærk venligst indbetalingen med
navn og medlemsnummer.
Send mail til foreningens sekretær
Jørn Bech med bestilling og navn:
jbech@privat.dk
Du kan derefter afhente dit katalog, når du næste gang kommer på
museet. Det ligger klar ved udstillingens fernisering.

K ATALO G TIL SPOTPRIS

Sideløbende med udstillingen arrangeres formidlende aktiviteter i
Glasuniverset og Glashytten.

Til udstillingen ORNAMENT
udgives et rigt illustreret katalog.
Kataloget forventes at blive 100 sider
og indeholder to artikler forfattet af
museets direktør Dan Mølgaard og
museets formidlingsansvarlige Pia
Bittner. Den ene har til hensigt, helt
kort, at give en introduktion til ornamentets nyere historie og tilstedeværelse i kunsten, mens den anden
søger at redegøre for de deltagende
kunstneres brug af og intentioner
med mønstre og dekoration.
Medlemmer af Glasmuseet Venner
tilbydes kataloget til den favorable
pris af blot 75 kr. Kataloget vil i
hele udstillingsperioden blive solgt
til 150 kr.
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Tekst: Jan Kock og Jørn Bech

Glastur til Midtjylland
På denne forårstur kommer vi gennem nogle af de smukkeste egne i
Midtjylland, præget af de store vidder og Limfjordens vande.

LØRDAG DEN 30. APRIL 2016
Første stop på turen bliver Karup
Lufthavn, som gennem en årrække
har investeret i en række store markante glasmalerier. En lille nutidig
kunstskat, som man normalt kun ser,
når man flyver fra Karup. Tidligere
lufthavnschef Erik Jakobsen har givet
tilsagn om at vise rundt. Næste stop
bliver Glaspusteriet-Lofstad i Viborg.
Her har Tina Lofstad haft værksted
siden 2003. Hendes produktion er
meget alsidig og farveglad. Se mere:
www.glaspusteriet-lofstad.dk
Frokosten står klar til os i restaurant Strandtangen i udkanten af
Skive. Stedet ligger smukt ned til
Limfjorden. Vand og kaffe er inklu-

Karakterfulde skåle af Tina Lofstad

Glas fra Jane Helledies glaspusteri

Rammen for turen ser således ud:
07.30 Afgang Glasmuseum Ebeltoft
S. A. Jensens Vej 2
8400 Ebeltoft
08.30 Afgang Musikhuset Aarhus
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus
18.30 (ca.) Hjemkomst Musikhuset
19.15 (ca.) Hjemkomst Ebeltoft

deret. Øl og vin betales individuelt.
Efter frokost skal vi besøge Glaspusteriet Helledie. Jane Helledie
holder til i en fløj i det tidligere kursted „Resenlund“ i Skive. De smukke bygninger og de flotte omgivelser
med direkte udsigt over Limfjorden.
Se www.glaspusteriethelledie.dk
Derpå runder vi den velbevarede
renæssanceherregård Krabbesholm,
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inden turen går videre. Hvad der
derefter vil være på programmet
afhænger lidt af, hvor vi er henne
tidsmæssigt. Det kan blive et besøg
hos en glaskunstner, udendørs glaskunst, et kunstmuseum, en keramiker eller en af landets bedre antikvitetshandlere, som også har et godt
udvalg i glas. Lad os se, hvad det
bliver til. Mulighederne er mange.
Derpå går turen hjemad over de
jyske heder og brede ådale. Vi væl-

TILMELDINGSKUPON

GLASTUR DEN 30. APRIL
Undertegnede tilmelder sig turen ved at
gøre to ting senest den 16. april 2016:
1: Indsende/maile denne kupon (eller kopi heraf) til
Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft eller mail:
jbech@privat.dk

Smukke glas af Tina Lofstad

ger delvis små veje, så der måske
bliver lejlighed til at se smuk natur.
Tilmelding og betaling
Pris inkl. frokost er: 450 kr. og tilmelding sker senest den 16. april
ved at indsende kuponen enten
som brev eller pr. mail til Jørn Bech:
jbech@privat.dk og ved samtidig at indbetale 450 kr. pr. person til Glasmuseets Venners konto
i Sparekassen Kronjylland reg. nr.
9360 konto nr. 3085606904. Husk
at anføre navn/navne. Tilmelding er

først gældende, når betaling er sket.
Når din tilmelding og betaling er
registreret, vil du få tilsendt en kvittering samt et detaljeret program.
Da der er et begrænset antal pladser i bussen, sker tilmeldingen efter
først til mølle princippet. Turen gennemføres ved min. 25 deltagere. Er
der spørgsmål til turen, kan man
kontakte Jan Kock på tlf.: 2093 0468
Med venlig hilsen
Jørn Bech og Jan Kock

2: Indbetale 450 kr. pr. person på til Glasmuseets
Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr.
9360 konto nr. 3085606904.
HUSK at anføre navn / navne. Tilmelding er først
gældende når betaling er sket.
Først til mølle principper er gældende.

Navn

Navn

Adresse

Postnr.

By

Telefon

Mail-adresse

Ønsker at stige på bussen (sæt kryds):

Ebeltoft

Aarhus

TILMELDING SENEST 16. APRIL
Karakterfulde vaser og
skåle af Tina Lofstad
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Glass Journey to the USA
About 20 members have shown an interest in the
journey to the USA: plans are going ahead to see
modern glass activity in the north-east. Staying in
Seattle, Portland, Toledo, Dearborn and Chicago,
the group will visit the Pilchuck Glass School, the
museum in Tacoma, and glass artists. They will
also see the birthplace of studio glass, the Toledo
Museum of Art and the Henry Ford Museum in
Dearborn. The final price has not yet been fixed,
but is expected to be about DKK 22,000 per person
in double bedrooms. Departure from Denmark on
15 September and return on 26 or 27 September,
but this period can be extended. The final price
will be announced in mid-February, and those interested are asked to contact Jan Kock, kock_jan@
hotmail.com for details.
Page 4
Finn Lynggaard’s Prize
Finn Lynggaard’s Prize 2016 was awarded to Aoife Soden, a new name on the Danish glass scene.
Born in Ireland, she grew up in Australia and Papua New Guinea. After training as a teacher, she
returned to Ireland and was admitted to the National College of Art and Design in Dublin, where
she discovered glass as her true element. She came
to Denmark in 2012 on a Leonardo da Vinci work
placement with Ned Cantrell and Karen Nyholm in
Aarhus, and later assisted Leif Møller Nielsen and
Christina Hellevik in Ebeltoft. She is now in charge
of the museum glass studio. She plans to spend the
prize money studying 3D printing and CNC milling at Keystone College, Pennsylvania. Read more
at www.aoifesodenglass.com
Page 5
Karen Siune, the Chairman writes:
The AGM will be held at 1 pm on 27 February,
in Ebeltoft, followed by the glass lottery. Agenda:
Election to the chair
1. The Committee’s annual report
2. Accounts and budget
3. Subscription
4. Motions put forward
5. Elections to the Committee and substitutes
6. Appointment of two accountants and a substitute
7. Any other Business
Jørn Bech, Jan Koch and Bodil Bast are standing
for re-election to the Committee. Preben Fisker
and Hanne Werner are standing for re-election as
substitutes. Talk by Marie Retpen, winner of Finn
Lynggaard’s Prize 2015. Glass lottery, with the
prizes on show.
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Page 6
Holmegaard Glassworks lives on
The ambitious New Holmegaard project aims to
form a centre of knowledge about glass in the

former Holmegaard Glassworks near Næstved.
The building complex is a combined factory and
town, built between 1825 and 1963, representing
early Danish industrialisation, and will house an
important collection of glass samples which was
handed over to Museum Southeast Denmark in
2010 by the Rosendahl Design Group after taking over the glassworks.This unique collection
consists of 35,000 items, prototypes and production models, which glassblowers had beside them
as they worked. It clearly shows the development
of glass design through 200 years of production in
Denmark. Restored to the historic glassworks, the
collection forms an important basis for research
and educational activities. Students, glass professionals and designers will be able to experiment
in the workshops. In addition to the glass collection and archives, paintings, photos and drawings from Holmegaard, there is a large collection
from Kähler, including 7,000 ceramic items, 5,000
owned by Næstved Municipality. They too illustrate important developments in style and design
through 200 years. Museum Southeast Denmark is
organising a two-day Nordic Utility Glass Conference, to be held in English. The focus here will be
on bottles, glass packaging and household glass,
which have been overshadowed by the interest in
art and studio glass. Speakers will include Kaisa
Koivistu, the Finnish Glass Museum, Inger Helene
Stemshaug, the Norwegian National Gallery, and
Jan Kock from Aarhus University. Gunnel Holmer
will talk about her PhD thesis on Surte Glasbruk in
Sweden. Researchers from the Museum of Copenhagen will describe utility glass that pre-dates Holmegaard, found during excavations for the Copenhagen Metro. Finally, Susanne Outzen and Mette
Bruun from Museum Southeast Denmark will talk
about bottles from Holmegaard. Information from
www.naestvedmuseum.dk
Page 8
Glass for children of all ages
In the school holiday there will be a glass painting
workshop in the library. Wednesday 17 February,
11 am and 2 pm: guided tour of Britta Madsen &
Søren Gøttrup’s humorous exhibition FAKE, which
will also appeal to young people. Families may
borrow a discovery case in the reception, suitable
for children aged 6 – 10 and adults. For grown-ups,
journalist and author Erik Meistrup will give a talk
about Britta Madsen and Søren Gøttrup.
Page 9
Weekend tour of Zealand 21-22 May
Saturday: Visit to St. Galla glass workshop near
Slagelse, where Branka Lugonja makes imaginative glass in giant ovens. After lunch, Ditte Hvas
will receive a visit in Skælskør, and finally the
group will be guided round the sample collection
at Holmegaard Glassworks. Dinner and overnight
accommodation at Smålandshavet near Næstved.
Sunday: Visit to Per-René Larsen at Fanefjord Glas
on Møn, and then to Præstø, to Per Hebsgaard, the

master responsible for almost all glass decoration
in churches and public areas in Denmark. Lunch
in Præstø. Finally the group will visit Torben Jørgensen and Jytte Mørch in Fensmark. Bus from
Ebeltoft 7 am, picking up in Aarhus and Slagelse.
Return on Sunday, expected arrival in Ebeltoft approx. 10.30 pm. Join either day or both; contact
Hanne Werner for details.
Page 10
Ornament 22 April - 25 September
This year’s summer exhibition shows glass from
many different countries, with the common theme
of patterns and ornamentation. Many cultures have
made use of ornament and repetitive patterns, but
in the modern western world they have almost disappeared in art, and survive mainly as pure decoration. There is still a living tradition for ornament
and patterns in glass art, so the focus of this exhibition is on the special properties and strengths in
glass. Glass artists are often regarded as craftsmen,
and there is a strong tradition for decoration in
crafts. The techniques of glass art have developed
over the centuries, but in recent decades function
is increasingly abandoned and traditions are challenged. Individual artists are still interested in form,
pattern and ornamentation, which for some is a
focal point. This exhibition shows some striking
examples which are a visual delight. To add perspective, the glass exhibition will be supplemented
with examples of ornamentation in other art forms.
The illustrated 100-page catalogue includes articles by Pia Bittner, Head of PR and Communication, and Dan Mølgaard, Director of the Glasmuseum. Until 15 March, Friends of the Glasmuseum
can order it at the special price of DKK 75.-, to
be paid into the association’s account, no. 9360
3085606904. Please state name and member no.
when paying, and send an e-mail to Jørn Bech with
your order and name. Catalogues can be collected
from the museum at the opening of the exhibition.
The artists taking part are: Claudia Borella, Clare
Belfrage, Giles Bettison, Kathryn Wightman, Klaus
Moje, Carrie Gustafson, Sylvie Vandenhoucke,
Layne Rowe, Momoo Omuro, Richard Parrish,
Wilfried Grootens, David Yule, Lino Tagliapietra,
Tchai Munch, Tobias Møhl.
Page 12
Day tour in central Jutland, 30 April
The first stop on this tour is Karup Airport, to see
the striking stained glass there with former director Erik Jakobsen. Next, the group will visit Tina
Lofstad at Glaspusteriet Lofstad. After lunch at a
restaurant near Skive by the Limfjord, they will visit
Jane Helledie at Glaspusteriet Helledie, and go on
to the Manor house at Krabbesholm. Depending
on time, there are many other possibilities before
the return home through beautiful countryside.
Departure from Ebeltoft 7.30 am, and from the
Music Hall, Aarhus, at 8.30 am. Return to the Music Hall at approx. 6.30 pm and approx. 7.15 pm
to Ebeltoft.
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....
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

SØNDAG 7. FEBRUAR KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
LØRDAG 13/2 - SØNDAG 28/2
KL. 10-16
Lav dit eget lille glasmaleri i biblioteket.
Kr. 30 + entré
ONSDAG 17. FEBRUAR KL. 11 & 14
Børnevenlig rundvisning i udstillingen
FAKE med de to kunstnere, Britta Madsen
& Søren Gøttrup.

FREDAG 22. APRIL KL. 14
Fusing i værkstedet. Den færdige
fusing kan afhentes efter to dage.
Kr. 75 + entré

NYE VÆRKER FRA SAMLINGEN
En præsentation af nye værker tilgået den
permanente samling 2012-15
10. oktober 2015 - 10. april 2016

LØRDAG 23. APRIL KL. 14
Støbning i værkstedet. Den færdige
figur kan afhentes næste dag.
Kr. 75 + entré

FAKE
Værker af Søren Gøttrup og Britta Madsen første udstilling i serien „Mapping Denmark“.
15. januar - 10. april 2016

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

LIGHT TRANSLATIONS
Værker af Lisa Cahill og Holly Grace,
Australien.
15. januar - 10. april 2016

SØNDAG 21. FEBRUAR KL. 14
Foredrag om Britta Madsen og Søren
Gøttrup i anledning af udstillingen,
FAKE, ved Erik Meistrup, journalist,
forfatter og kunstkritiker.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig
museets aktiviteter med mindre andet er
anført. Der tages forbehold for ændringer
i programmet. Se www.glasmuseet.dk.

SØNDAG 6. MARTS KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

GLASCAFÉEN

TIRSDAG 22. & ONSDAG 23. MARTS
KL. 10.30 - 13 + 14 - 16
Støbning i værkstedet. Den færdige figur
kan afhentes næste dag.
Kr. 75 + entré

5. feb. - 30. mar. .....torsdag-fredag kl. 12-16

TORSDAG 24. & FREDAG 25. MARTS
KL. 10.30 - 13 + 14 - 16
Fusing i værkstedet. Den færdige
fusing kan afhentes efter to dage.
Kr. 75 + entré
SØNDAG 3. APRIL KL. 14
“Særlig søndag” med rundvisning ved kunstnerparret Britta Madsen og Søren Gøttrup, i
udstillingen FAKE.

........................... lørdag & søndag kl. 11-16
April - 28. juni ........mandag-fredag kl. 12-17

ORNAMENT
International gruppeudstilling med
værker af 15 kunstnere.
22. april - 25. september 2016

ÅBNINGSTIDER

........................... lørdag & søndag kl. 11-17

2. jan. - palmesøndag ........ tors-søn kl. 10-16 *

Caféen er åben alle ugens dage i vinterferien. Køkkenet lukker en halv time før caféens
lukketid.
Caféen holder gerne aftenåbent ved forudbestillinger til min. 10 personer.
Brunch lørdag og søndag. Ved forudbestilling til min. 10 personer også fra kl. 10.
For yderligere information og bordbestilling
kontakt Glascaféen på tlf. 86341818.

Påskeugen - 30/6 ........... alle dage kl. 10-17
1/7 - 14/8 ................... alle dage kl. 10-18
15/8 - 31/10 ............... alle dage kl. 10-17
1/11 - 30/12 ........torsdag-søndag kl. 10-16

* I vinterferien, uge 7 & 8 er museet også
åbent mandag og tirsdag.
Museet er lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar. I påsken er museet åbent
alle dage.

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

