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Efter en alt for lang pause, er vi nu 
igen klar med tilbud om oplevelser. 
Vi starter forsigtigt ud med:

Tour de Ebeltoft
Fredag den 26. november 2021. En 
eendagstur i Ebeltoft, i egen bil. Se 
omtalen i Glasposten nr. 3. (Alle 
numre af Glasposten kan ses på www.
glasmuseetsvenner.dk)

Jan Kock holder foredrag på Glas-
museet fredag den 11. februar 2022 
kl. 19.00: Murano – Venedig, Et euro-
pæisk epicenter for glas 
Italiensk glaskunst har en særlig aura 
og stråler den dag i dag som noget af 
det bedste i verden. Gennem mere 
end 800 år er der blevet blæst glas i 
Venedig og på Murano. Vi følger den 
fascinerende glasproduktion gennem 
op- og nedgangstider frem til nutiden, 
hvor store mestre som Lino Tagliapi-
etra markerer sig. Glasmuseet Ebeltoft 
har netop i disse måneder en enestå-
ende udstilling, MAESTRO, af Taglia-
pietras værker. 
Tag gerne et venetiansk eller andet 
interessant drikkeglas med, da der 
serveres et glas Venetto vin i pau-
sen. Alle medlemmer af Glasmuseets 
Venner er velkomne - det er gratis.

To dages tur på Sjælland
I dagene 18. og 19. marts 2022 arran-
gerer Pavla Rossini en to dages tur på 
Sjælland. Det foreløbige program ser 
således ud:
Fredag den 18. marts: Besøg på Hol-

The Pilgrims’ Boat. Foto: Finn Manford.
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megaardværket med guidet tur, arbej-
dende glasværksted og et kort besøg 
hos Jonas og Bjørn for at se deres nye 
værker. Derefter går turen til Fensmark 
og Ringsted for at besøge kunstnere.
Overnatning bliver arrangeret.
Lørdag den 19. marts besøger vi Gas-
værket i Roskilde. Derefter køres til 
København, hvor vi besøger Galleri 
Montan/Bredgade og Luftkraft Stu-
die: Stine Bidstrup, Anett Biliczki, 
m.fl .
Detaljeret program, pris og tilmel-
dingskupon kommer i Glasposten nr. 
1 i begyndelsen af februar 2022.

Glas, vin og kultur i Alsace
Den corona-udsatte tur gennemføres i 
september 2022. Den er udførligt be-
skrevet på side 12-13 i dette nummer 
af Glasposten.

Det nye medlemskort
Nu har alle medlemmer fået tilsendt 
deres nye medlemskort sammen med 
en beskrivelse af de fordele kortet gi-
ver. Fra den 1. november giver Glas-
museet ikke længere 10% rabat på 
køb af Unika (over 2.000 kr.), men der 
er stadigvæk 10% på alt andet glas i 
butikkerne.

Glasmuseets direktør
Rebecca Matthews har desværre op-
sagt sin stilling for at blive direktør på 
ARoS Aarhus Kunstmuseum. Trist for 
Glasmuseet, men en forståelig beslut-
ning og vi ønsker Rebecca god vind 
fremover.

Med venlig hilsen 
Birgit Engsig
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1 Connie Sørensen 
 vinder værk af Jonas Noël Niedermann.

2 Alice Bryder 
 vinder værk af Micha Karlslund.

3 Nørgaard Revision 
 vinder værk af Skak Snitker.

4 Margit Graversen og Johan Jacobsen 
 vinder værk af Lotte Thorsøe.

5 Hanne Albæk 
 vinder værk af Per-René Larsen.

6 Gunda Sjøberg 
 vinder værk af Frida Franko-Dossar.

7 Inge Frimodt Pedersen 
 vinder værk af Morten Klitgaard.
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Anett Biliczki. Fra Frauenau-serien ”I was here 1.10.2019 - 31.1.2020“

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner · Foto: Ida Buss

Stedets betydning
Scope of Distance - en study-
udstilling af Anett Biliczki

Fra 27. november kan I opleve en 
ny studyudstilling på Glasmuseet 
Ebeltoft. Denne gang med værker 
af Anett Biliczki, som i udstillin-
gen Scope of Distance undersøger 
emner som erindring, stedets betyd-
ning og følelsen af at høre hjemme.

Anett Biliczki er født i 1987 i Ungarn. 
Med en bachelor i glasdesign fra 
Moholy-Nagy University of Art and 
Design i Budapest i bagagen flyt-
tede hun til Danmark i 2011 for at 
studere den danske designtradition. 
I 2017 tog hun afgang fra Det Kgl. 
Danske Kunstakademis Designskole 
på Bornholm med speciale i glas. 
Siden 2018 har hun været en del 
af værkstedsfællesskabet Luftkraft 
Glasstudie i København.

I sit arbejde med glasset tager 
Anett Biliczki afsæt i landskaber og 
naturindtryk fra de forskellige steder, 
hun har boet. Naturfænomener som 
erosion, fordampning og aflejringer 
danner udgangspunkt for vægrelief-
fer og skulpturelle objekter med tak-
tile overflader og farver, som giver 

associationer til klipper, mos, jord 
og spor af vand. Hun eksperimente-
rer med metoder som pate-de-verre 
og fusing og indarbejder somme 
tider materialer som akrylbaseret 
mineralpulver, keramik og voks for 
at skabe det rigtige visuelle udtryk 
og samtidig udfordre beskuerens 
opfattelse af glasset som materiale.

Værkerne, som vises i udstillingen 
på Glasmuseet, er blevet til på 
baggrund af et tre måneder langt 
arbejdsophold i Zwiesel i Bayern, 
Tyskland, organiseret af Werk 
Frauenau. Under opholdet her lave-
de Anett Biliczki silikoneaftryk fra 
bygningen, som tidligere blev benyt-
tet til glasproduktion. Aftrykkene 



brugte hun som udgangspunkt for 
fremstillingen af en serie blæste 
værker, som således meget direkte 
refererer til stedet. Et andet aspekt, 
som Bilizcki også refererer til, er 
den negative påvirkning af jorden 
og grundvandet som den industri-
elle glasproduktion historisk set har 
haft. Med projektet kommenterer 

hun både på implikationerne af at 
udnytte naturens ressourcer, samti-
dig med at hun ønsker at finde en 
balance mellem bevarelsen af natu-
ren og den glashistoriske kulturarv.

Scope of Distance vises under Glas-
museets udstillingskoncept ’The Stu-
dy’, der giver unge såvel som etable-

rede kunstnere mulighed for at eks-
perimentere og afprøve nye forma-
ter. Den eksperimenterende tilgang 
understøttes ofte med formidling af 
forsøg, skitser og prøver, der giver 
museets gæster et indblik i kunstne-
rens processer og vejen frem mod 
det færdige værk. 

Udstillingsperiode

27. november 2021 

- 24. april 2022

FERNISERING 
Fredag 

26. november 
kl. 17.00

555



Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Fra Canterbury til Ebeltoft
Nyt værk i Glasmuseet Ebeltofts samling
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Den blev vist første gang i Canter-
bury Cathedral i 2018-2019. Her var 
den placeret ved Thomas Beckets 
grav, hvor den med sin last af far-
vestrålende glasamforaer referere-
de til kavalkaden af gejstlige, som 
strømmede til ærkebiskoppens hel-

gengrav efter hans martyrium i 
1170. I 2020 blev den vist i Ebeltoft 
Kirke i forbindelse med Glasmuseet 
Ebeltofts soloudstilling Walking in 
the Void med kunstnerne Philip 
Baldwin & Monica Guggisberg. Nu 
har The Pilgrims’ Boat fundet sin 

endelige destination på Glasmuseet 
Ebeltoft, som netop har erhvervet 
værket til samlingen.

Med en bemærkelsesværdig sans 
for skønhed har Philip Baldwin (f. 
1947 i New York, USA) & Monica 
Guggisberg (f. 1955 i Bern, Schweiz) 
gennem 40 år udforsket glassets 
æstetiske muligheder og sammen 
skabt markante værker i verdens-
klasse. Gennem årene har de ved-
holdende og med lige dele passion 

The Pilgrims’ Boat på Glasmuseet Ebeltoft.
Foto: Finn Manford.



7

og disciplin ikke blot udforsket glas-
sets og håndværkets muligheder. 
De har også formået at udfordre 
sig selv hele vejen og til stadighed 
udvikle sig i nye retninger. Baldwin 
& Guggisberg tilhører glaskunstens 
absolutte elite, og deres værker har 
været vist verden over. De er især 
anerkendt for deres nyskabende 
arbejde med kombinationen af klas-

siske italienske slibeteknikker og den 
svenske overfangsteknik, der invol-
verer dybe slibninger gennem glas-
sets farvede lag og herved skaber 
raffinerede mønstre og variationer.

The Pilgrims’ Boat er et hovedværk
og kulminationen på Philip Bald-
wins  & Monica Guggisbergs søgen 
efter at udnytte traditionelle glastek-
nikker til at skabe skulpturelle vær-
ker. Båden er tre meter lang og med 
sin farverige last af forskellige men-
neskelige skikkelser i blæst glas med 
forskellige slibninger og mønstre, 
bringer den historier om pilgrimme, 
opdagelsesrejsende og flygtninge 
med sig gennem tid og rum. 

Værket blev oprindeligt installeret 
ved Thomas Beckets grav i Can-
terbury Cathedral i 2018 som del 
af udstillingen Under An Equal Sky, 
der markerede 100 året for 1. ver-
denskrigs afslutning. I 2020 blev den 
installeret i Ebeltofts mere end 800 
år gamle kirke i forbindelse med 
Baldwin & Guggisbergs udstilling 
Walking in the Void på Glasmuseet. 

Med hjælp fra Augustinus Fonden 
kan værket fremover opleves på 
Glasmuseet Ebeltoft som en del af  
den permanente samling. 

The Pilgrims’ Boat er installeret på 
1. sal i Toldboden. På Glasmuseets 
YouTube-kanal kan I høre kunst-
nerne fortælle mere om tankerne 
bag værket i en kort film, produceret 
i forbindelse med opsætningen på 
Glasmuseet i oktober 2021.

Fotorække: Christoph Lehmann.

Detalje fra The Pilgrims’ Boat. Foto: Finn Manford.

Foto: Christoph Lehmann.
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Double Down
Ida Wieth om Ida Wieth

I foråret blev mit værk wander / 
wonder antaget på Charlottenborg 
Forårsudstilling. 
Her tildelte juryen mig Deep Forest 
Art Land-prisen, som betød mulig-
heden for at skabe et stedspecifikt 
værk til skulptur-skoven i Kibæk - 
også kendt som Skovsnogen. 
Til dette projekt har jeg udviklet 
værket Double Down, og vil her 

fortælle om min arbejdstilgang og 
værket til Deep Forest Art Land.
 
Baggrund 
I mit arbejde gør jeg brug af mine til-
lærte håndværksmæssige færdighe-
der med udgangspunkt i mundblæst 
glas. Jeg blæser eller former elemen-
ter i det varme glas, som jeg siden 
bearbejder, om- og sammensmelter 

på mit værksted. Jeg arbejder meget 
med tekstur og overfladebearbejd-
ning samt kobling og kombinationer 
med andre ligeledes bearbejdede 
materialer såsom keramik, jern og 
træ. Jeg er optaget af at flytte græn-
serne for glassets muligheder i en 
kunstnerisk sammenhæng, og arbej-
der i skulpturel og konceptuel ret-
ning, der kredser om begreber som 
tid, foranderlighed og forløb med 
litterære og kunsthistoriske henvis-
ninger.

Projektet wander / wonder
I efteråret 2020 var jeg på et kunst-
nerophold ved glasværkstedet S12 i 
Bergen, Norge. Opholdet var arran-
geret i samarbejde med kurator og 
gallerist Randi Grov Berger, og mun-
dede ud i en solo udstilling på 

wander / wonder (2020) - Udstillet ved Galleri Entrée i Bergen, Norge, 17/10 - 22/11 2020, 
Charlottenborg Forårsudstilling 7/3 - 4/4 2021 samt Toyama International Glass Exhibition i 
Japan 10/7 - 3/10 2021. Blæste og sammesmeltede glasrør, med jernoxyder. 11 elementer á 
ca. H: 210 cm B: 35 cm D: 20 cm. Foto: Bent René Synnevåg.

Proces billede. Anfang ved smelteovnen 
på Holmegaard Glasværk.
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hendes Galleri Entrée i oktober / no-
vember 2020. 

Værkerne jeg udviklede ved S12 
tog udgangspunkt i vandringen som 
fænomen i bogstavelig såvel som 
metaforisk forstand, med refleksio-
ner over indtryk samt de aftryk, og 
spor vi sætter. Med afsæt i mine 
egne vandringer og betragtninger i 
Bergen, udviklede jeg nye værker i 
større skala, og arbejdede ligeledes 
med sandstøbninger med indlejrede 
lag af støbt glas. Det var den ene del 

wander / wonder. Massivt varmt formet glas, sandstøbt, metal oxyder og organisk materiale. 
Mos, sand, bark og blade indsamlet under vandringer, har efterladt spor som trækker linjer til 
tilhørsted. Lagvis i massive cylindere synes disse “arkiverede” ruter at svæve, samtidig som de 
minder om jordprøver eller borekerner. Foto: Bent René Synnevåg.

wander / wonder (detalje)
Værket udfordrer bl.a. skrøbelighed, med 
hule og delikate glasrør, der er bundtet og 
smeltet sammen. Som lodrette “spor” udfol-
des disse i en skala der bidrager til en intim 
og sanselig oplevelse. Kompositionerne i 
glas indeholder elementer af alt der omgiver 
os, og reflekterer over hvordan vi vandrer 
og bevæger os gennem tid, steder og tanke-
strømme. Foto: Bent René Synnevåg.

af værket - wander / wonder - som 
siden blev antaget på Charlottenborg 
Forårsudstilling, og resulterede i 
Deep Forest Art Land-prisen.

Double Down
Til udstillingen i Deep Forest Art 
Land har jeg udviklet det stedsspeci-
fikke værk Double Down, der frem-
står som en helhed af rørformede 
glaselementer i en lagvis opbygning, 
med en perspektivforvrænget og 
nærmest kalejdoskopisk effekt. 

Fortsættes næste side
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Skovens linjer og former er repræ-
senteret i værket, og afspejles i glas-
sets udformning med mindelser om 
stammer eller grene, ligesom vær-
kets placering indrammes og under-
streges af skovens linjer.  
Glasset er monteret på en stærk geo-
metrisk og cirkulær jernkonstruktion, 
som omfavner og bærer glasset på 
en sådan måde at det synes at svæ-
ve. Glasset vil rammes og påvirkes 
af skiftende lys og vejrlig, og bliver 
i sig selv en form for mikrokosmos 
af skoven, og opholder herved bl.a. 
dug, grannåle, vand og frost.
I kraft af glassets både umådelige 
styrke og tillige skrøbelighed, abon-
nerer det på samme elementer i natu-
ren, og der opstår herved en gensi-
dig spejling mellem sted og værk.  

Five Frames (2019). I et klassisk portræt-
format udfoldes glassets taktile egenskaber 
som konkret motiv. Glasset er både indram-
met og bryder ud af jernrammen på en og 
samme tid. Glas, kobbertråd og selve ram-
men, skaber i ophænget et dobbeltportræt 
i form af skyggerne der kastes på væggen. 
Senest udstillet ved NGC Glass Prize 
ved National Glass Centre Sunderland i 
England, - 16/10 2021 - 13/3/2022 - og til-
delt 3. prisen. Foto: Benita Marcussen.

Double Down. Glassets lagvise opbygning illuderer en skov i sig selv - som transparente 
stammer og forgreninger, med et svævende udtryk. Værket mimer således flere elementer 
fra skoven, og abonnerer på naturens cyklus og forgængelighed, med en både iboende 
styrke og skrøbelighed. Foto: Art & Culture Lab.
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Bio / Ida Wieth 

(1983, København)

Ida Wieth udstiller bredt i ind- og udland. Herunder på Charlottenborg 

Forårsudstilling (2021), Toyama International Glass Exhibition, Japan 

(2018/21), Sophienholm - Skulptur - Tekstur - Figur (2020), Galleri 

F15 - Earth, Wind, Fire, Water, Moss, Norge (2020), The Venice Glass 

Week, Italien (2020/21), Corning Museum of Glass - New Glass Now, 

New York, USA (2019), samt solo udstillinger ved Offi cinet, København 

(2019) og Galleri Entrée, Bergen, Norge (2020) m.fl . 

Optaget i Kraks Blå bog (2021). Tildelt Deep Forest Art Land prisen 

ved Charlottenborg Forårsudstilling (2021), Tildelt 3. prisen ved NGC 

Glass Prize, National Glass Centre, Sunderland, England (2021), Ole 

Haslunds Kunstnerfond (2019), Hempels Glaspris (2017), Kunsthånd-

værkerprisen af 1879 (2016), Hæderslegat - Annie og Otto Johs. Detlefs 

Fond (2016), Sølv pris - The International Exhibition of Glass Kanazawa, 

Japan (2016), samt arbejds- og rejselegater fra fl ere fonde. Værker 

indgår i samlingen ved Notojima Glass Art Museum, Japan, Design-

museum Danmark, Statens Kunstfond og Hempel Glasmuseum.

Ida Wieth er uddannet fra Edinburgh College of Art i Skotland i 2009 

(Master of Fine Art, glass) og Kosta Glasskole (2005). Hun arbejder 

fra sit værksted i Aarhus.

Værkets titel Double Down refererer til at 
handle med øget beslutsomhed og sætte 
alt ind, ligesom glaselementerne i sig selv 
består i en dobbelthed af to sammensmelte-
de rør. I mødet mellem de to dele, adskilles 
de af en barriere af glas understreget med 
jernpulver. Enhederne har tilsyneladende 
ens forudsætninger, men vil indgå i, og 
påvirkes forskelligt af årstiderne – værket 
vil således i kraft af tiden og naturens gang 
gradvist ændre karakter.

Projektet er realiseret med støtte fra Gros-
serer L. F. Foghts Fond, Beckett-Fonden, 
Poul Johansen Fonden af 1992 og Konsul 
George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond.

Værket kan opleves i Deep Forest Art Land 
fra den 23. oktober 2021 og et år frem. 
Se mere på www.deepforestartland.dk

Double Down - (detalje). Blæst glas med jernpulver, der over 
tid vil ruste og bidrage til et ændret udtryk i glassets overflade. 
Foto: Art & Culture Lab.

Ida Wieth
Værksted - Godsbanen / Spor 3

Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus

www.idawieth.com

instagram: @idawieth.com 

Portræt af Ida Wieth. Foto: Kåre Viemose.



Tekst: Jan Kock

Glas, vin og kultur 
i Alsace - igen...

Corona snød os, men nu prøver vi 
igen!!!! Programmet er det samme, 
men lidt andre hoteller.
Når man taler om Alsace tænker man-
ge nok i første omgang på god hvid-
vin i de karakteristiske langhalsede 
grønne flasker og drikkeglas. Alsace 
har mange andre kvaliteter, som 
smuk natur, kulturmindesmærker i 
form af kirker, borge og smukke by-
er samt ikke mindst glas i alle dets 
afskygninger. Her ligger nogle af de
glasværker, der har betydet særligt
meget for Art Nouveau og Jugend-
stilen fra omkring år 1900 samt Art 
Deco, der var i fokus i 1920’erne 
og 1930. 
En del af disse glasværker St. Louis, 
Lalique, Daum, Meiesenthal og Bac-
crat er stadig aktive og producerer 
nutidig kunstglas. Andre er lukkede, 
men lever videre som museer. I de 
seneste år er der kommet en del nye 
glasværker til foruden nogle studio-
glashytter. Vi skal besøge nogle af 
dem. Turen gennemføres som en 
bustur, hvilket gør, at man har gode 
muligheder for at hjembringe både 
glas og vin. Overnatning sker på tre-

21. - 26. september 2022 stjernede hoteller. Programmet for 
turen kommer så nogenlunde til at 
se således ud:

21. SEPTEMBER 
Kl. 07.00  Afgang Ebeltoft, p-plad- 
 sen foran Glasmuseet.
Kl. 08.00  Opsamling Aarhus,  
 Valdemarsgade ved  
 Musikhuset.
Kl. 09.00  Opsamling Fredericia,  
 Banegården.
Kl. 10.30  Opsamling Grænsen  
 ved motorvejen.
Kørsel sydpå med passende ophold 
for frokost på egen regning eller 
medbragte madpakker og anden ak-
tivitet. Hvis tiden tillader det også et 
glassted. Overnatning nær Würzburg 
på Ringhotel Wittelsbacher Höh. 
Aftensmad på hotellet.

22. SEPTEMBER
Byen Wertheim, hvor vi skal se glas-
museet samt et eller to glasstudio’er. 
Frokost på egen regning i byen. 
Derpå køres videre mod Alsace og 
Haguenau. Overnatning Hotel Lion 
D’or i den lille by La Petit Pierre. Her 
skal vi bo to nætter. Aftensmad på 
hotellet.

23. SEPTEMBER
Denne dag skal vi besøge glasvær-
kerne eller glasmuseerne i bl.a. 
Meisenthal, Lalique i Wingen-Sur-
Moder, Cristallerie de Hartzviller 
samt Saint Louis foruden nogle min-
dre steder, der har karakter af stu-
dieværksteder, alt efter hvad tiden 
tillader. Der er bestilt frokost et pas-
sende sted. Overnatning Hotel Lion 
D’or in La Petit Pierre. Aftensmad på 
hotellet.

24. SEPTEMBER
Afgang mod Nancy. Dagen byder på 
intet ringere end Emil Gallé museet
og andre Gallé ting. Byen er i det 
hele taget stærkt præget af Art Nou-
veau tiden. Det betydelige glasværk 
Daum har et værksted samt galleri i 
byen. Der er bestilt frokost i byen. 
Overnatning Hotel Novotel Suites, 
Nancy. Aftensmad på lokal restau-
rant ved hotellet.

25. SEPTEMBER
Vi kører mod nord til Metz, hvor vi 
skal se domkirken med bl.a. glasmo-
saikker af Chagall. Der er bestilt fro-
kost på lokal restaurant samt besøg i 
en vinkælder i Grevenmacher.

Tilmelding 
senest den

1. juni
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OVERNATNING: (sæt kryds)
 Ønsker enkeltværelse (mod tillæg på kr. 1.295,-)
 Ønsker delt dobbeltværelse, evt. sammen med:

Tilmelding skal ske senest den 1. juni 2022 til Jan Kock, 
Hjulbjergvej 30 G, 8270 Højbjerg, mail: kock_jan@hot-
mail.com
Samtidig indbetales et depositum på 1.000 kr. pr. person 
til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland 
reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.
Restbeløbet kr. 6.800,- + evt. tillæg for enkeltværelse kr. 
1.295,- betales senest den 1. juni 2022.

HUSK at anføre deltagernavn/navne (som de står i passet), 
mailadresse og “Alsace” på både tilmelding og indbetaling.

Navn 1

Navn 2 

Gade og nr.

Postnr. By

E-mail-adresse

Mobilnr.

Glas, vin & kultur i Alsace
21.-26. september 2022

 T I L M E L D I N G S K U P O N

Tilmelding senest 1. juni

Tilmelding og betaling er bindende d.v.s ingen tilbagebetaling.
Husk at tegne rejse-/afbudsforsikring.
Ved overtegning er først til mølle princippet gældende.

ØNSKER AT STIGE PÅ I: (sæt kryds)
 Ebeltoft kl. 7.00
 Aarhus kl. 8.00 

 Fredericia kl. 9.00
 Ved grænsen kl. 10.30 

Derpå køres op langs Mosel floden 
ind til Tyskland, hvor der undervejs
gøres stop ved små vinsteder.
Overnatning Hotel Sewenig, Müden. 
Der vil være arrangeret middag. 

26. SEPTEMBER
Vi følger Mosel et godt stykke og gør 
holdt ved en vingård. Derpå går det 
nordpå mod Danmark. Vi forventer 
at være retur, så man kan nå et tog 
fra Fredericia til landets østlige dele.

Turens pris
Turens pris er 7.800 kr. inklusive 
entreer, de nævnte 3 frokoster, 5 
middage (drikkevarer er på egen 
regning), samt besøg i vinkælder 
med vinsmagning. Tillæg for enkelt-
værelse 1.295 kr. pr. person
Tilmelding senest 1. juni. Først til 
mølle princippet er gældende. Turen 
gennemføres ved 30 deltagere. Max. 
antal deltagere alt efter hvor mange 

værelser vi kan skaffe. Der er et 
begrænset antal enkeltværelser.
Der tages forbehold for eventu-
elle ændringer af hotel. 

Turens tekniske arrangør er Gis-
lev Rejser. Husk at tegne afbestil-
lings- og rejseforsikring.

Tilmelding
Man tilmelder sig turen ved at 
gøre følgende to ting: 
1) Udfylde nedenstående kupon 
(eller kopi heraf), som sendes eller 
mailes til: Jan Kock, Hjulbjergvej 
30 G, 8270 Højbjerg eller e-mail: 
kock_ jan@hotmail.com
2) Indbetale et depositum på kr. 
1.000,- pr. person til Glasmuseets 
Venner på konto i Sparekassen 
Kronjylland reg. nr. 9360 konto 
nr. 3085606904. Husk at angive 
navn/navne. Slutbetaling skal ske 
senest den 1. juni 2022. 
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well as to the duality of the work with two 
tubes melted together around glass treated 
with pulverised iron. It will gradually be trans-
formed as the seasons pass. The project was 
supported by Grosserer L.F. Foght’s Fund, the 
Beckett Fund and the Poul Johansen Fund of 
1992.

Page 12 Tour to Alsace
The tour of Alsace which was cancelled due 
to Covid-19 has now been rescheduled for 
21-26 September 2022. Alsace has much to 
offer, not least in the fi eld of glass. Some of 
the glassworks associated with Art Nouveau, 
Jugendstil and Art Deco are still actively pro-
ducing modern art glass, while others live on 
as museums. There are also newer glassworks, 
and smaller studios. The journey is arranged 
as a coach tour, so it will be possible to bring 
home both glass and wine.
Please book before 1 June 2022. The price, 
DKK 7,800, includes admission tickets, 3 
lunches, 5 evening meals (but not drinks), and 
wine-tasting. Extra charge for a single room: 
DKK 1,295. The technical arrangements are 
by Gislev Rejser.
21 September: Departure from Ebeltoft, pick-
ing up in Aarhus, Fredericia and the German 
Border. The coach will travel south with a 
break for packed lunches or meals at mem-
bers’ own expense, and a visit to a glass site if 
time permits. Supper at the hotel.
22 September: The glass museum and a stu-
dio in Wertheim; lunch at members’ own ex-
pense. The coach will continue towards Al-
sace and Hagenau. Evening meal at the hotel.
23 September: Glassworks or glass muse-
ums in Meisenthal; Lalique in Wingen sur 
Moder, Cristallerie de Hartzvillier, and Saint 
Louis, and studio workshops as time permits. 
Evening meal at the hotel.
24 September: Departure for Nancy. The infl u-
ence of Emil Gallé Museum and Art Nouveau 
can be seen in the town. Daum workshop and 
gallery; lunch in the town and evening meal at 
a local restaurant near the hotel.
25 September: Drive to Metz and visit to the 
cathedral and Chagall windows. Lunch at a 
local restaurant and visit to a wine cellar in 
Grevenmacher. The tour will continue along 
the Mosel with stops at wineries. An evening 
meal will be arranged.
26 September: The coach will continue along 
the Mosel, with a visit to a vineyard, then re-
turn to Denmark. 

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, writes: 
After a long break, activities are resuming cau-
tiously with a Tour of Ebeltoft’s glass studios 
on 26 November. 
On Friday 11 February 2022, Jan Kock will 
give a lecture on Murano and Venice as a Eu-
ropean epicentre for glass. The lecture is free 
and all are welcome.
Pavla Rossini is planning a two-day tour to 
Holmegaard, Fensmark and Ringsted on 18 
March 2022, and a visit to the Gasworks 
(Gasværket) in Roskilde, then Galleri Montan 
and the Luftkraft studio in Copenhagen on 19 
March. Details will follow in Glasposten 1 in 
February.
The tour to Alsace, postponed because of co-
rona, is now planned for September 2022; de-
tails are given on page 12. 
New membership cards have been sent out to 
all members. The Glasmuseet no longer gives 
a discount on Unica glass above DKK 2000.
The director of the Glasmuseum, Rebecca 
Matthews, has resigned, to become Director 
of ARoS Aarhus Kunstmuseum. It is an under-
standable decision, and we wish her well.

Page 3 Glass lottery winners and prizes

Page 4 The importance of place
From 27 November a new Study exhibition, 
Scope of Distance, can be seen at the Glas-
museet, showing work by Hungarian-born An-
net Biliczki, who now works in the Luftkraft 
Studio in Copenhagen. She took a BA at the 
Moholy-Nagy University of Art and Design 
in Budapest, and then graduated from the 
Design School on Bornholm. The blown 
pieces in the exhibition are developed from 
casts made on a three-month visit to the Zwi-
esel glassworks in Frauenau, Germany. Anett 
Biliczki made silicone casts from parts of the 
building formerly used for glass production, 
which refer directly to the place. She com-
ments on the implications of using natural 
resources, and the effects of glass production 
on the soil and groundwater, looking for a 
balance between conserving nature and also 
the cultural heritage in the history of glass. 
The Study is a series of exhibitions on which 
artists can experiment, while giving museum 
guests an insight into the processes leading up 
to the completed work.

Page 6 From Canterbury to Ebeltoft
The Glasmuseet has acquired The Pilgrims’ 
Boat, made by Philip Baldwin and Monica 
Guggisberg, with the help of the Augustinus 
Fund. The boat is three metres long, fi lled 
with fi gures in blown and ground glass in dif-
ferent patterns, perhaps pilgrims, explorers or 
refugees, travelling through space and time. 
It was fi rst shown in Canterbury Cathedral in 
2018-2019 beside Thomas à Beckett’s tomb, 
as part of the exhibition Under an Equal Sky 
to mark 100 years since the end of World War 
I. In 2020 The Pilgrims’ Boat was installed in 
Ebeltoft church in connection with Baldwin & 
Guggisberg’s exhibition, Walking in the Void. 
It can now be seen at the Glasmuseet as part 
of the permanent collection, which consists of 
about 1600 works by more than 700 artists. 
On the Museum’s YouTube channel is a short 
fi lm of the artists talking about the ideas be-
hind the work.

Page 8 Double Down – Ida Wieth
Ida Wieth won this year’s Deep Forest Art 
Land Award for Charlottenborg Spring Exhibi-
tion 2021, which enabled her to create a new 
site-specifi c work for Deep Forest Art Land in 
Kibæk, The Forest Snake. Starting with hand-
blown glass, which she melts together and 
remodels in her workshop, she works with 
texture and surfaces, and combinations with 
other materials. She is interested in extending 
the limits of what is possible with glass, sculp-
turally and conceptually, exploring time and 
transformation, with allusions to literature and 
art history. 
Ida Wieth had spent the autumn of 2020 at 
the S12 glass workshop in Bergen, where she 
collaborated with Randi Grov Berger for the 
Wander/Wonder project, leading to an ex-
hibition at Galleri Entrée. The works for this 
looked literally and metaphorically at wander-
ing, with refl ections on impressions we take 
in, and the impressions and traces we leave 
behind us. Based on walks and observations, 
Ida Wieth produced new large-scale sand-cast 
pieces with embedded cast glass. One part 
was subsequently the award-winning exhibit 
at Charlottenborg.
For the Deep Forest Art Land exhibition the 
artist has created Double Down, a site-speci-
fi c installation of tubular glass elements built 
up in layers, which distort perspective to pro-
duce a kind of kaleidoscopic effect. The title 
refers to decisive action and going all in, as 

Text by Christine Andersen 

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

1. søndag i måneden kl. 14
SÆRLIG SØNDAG
Offentlig rundvisning. 
Gratis efter betalt entré til museet. 
Ingen tilmelding.

13. & 20. november
JULEFUSING MED MILLEFIORI
Billetter købes på forhånd på 
go-syddjurs.dk.

14. & 21. november
SANDBLÆSNING – LANTERNER 
OG GLAS
Billetter købes på forhånd på 
go-syddjurs.dk.

Fra 13. november
JULESALG I BUTIKKEN

13.-14. & 20.-21. november
VÆRKSTEDET BLÆSER JULEKUGLER

13.--21. november
LAV SMYKKER MED 
MURANOPERLER
Materialer købes ved ankomst. 
Ingen tilmelding.

Vi forbeholder os ret til ændringer i 
programmet. Se yderligere information 
om aktiviteter og billetter på 
www.glasmuseet.dk

AKTIVITETER
GLASMUSEET

AKTIVITETER GLAS-
MUSEETS VENNER

Fredag 26. november 2021
TOUR DE EBELTOFT I EGEN BIL
Se omtalen og tilmelding på side 12 
og 13 i Glasposten nr. 3. 

Fredag 11. februar 2022 kl. 19.00
FOREDRAG VED JAN KOCK 
PÅ GLASMUSEET
“Murano, Venedig - et europæisk epicenter 
for glas.” Se omtalen på side 2 i dette blad.

18. & 19. marts 2022
TO DAGES TUR TIL SJÆLLAND
Se omtalen på side 2 i dette blad.

26. marts 2022 kl. 13.00
GENERALFORSAMLING
Glasmuseets Venner afholder sin årlige 
generalforsamling i Sognegården i Ebeltoft.

21. - 26. september 2022
GLAS, VIN & KULTUR I ALSACE
Se program og tilmeldingskupon på 
side 12 i dette blad.

Vi forbeholder os ret til ændringer.

KUN FOR MEDLEMMER

MAESTRO – LINO TAGLIAPIETRA 
12. juni 2021- 24. april 2022
Soloudstilling med værker af 
Lino Tagliapietra.

SCOPE OF DISTANCE
27. november 2021 - 24. april 2022
Studyudstilling med værker af Anett Biliczki.

DEN PERMANENTE
22. september 2021 -
Værker fra museets samling med fokus 
på The Advisory Board.

THE PILGRIMSʼ BOAT
Nyt permanent værk i samlingen skabt af 
Philip Baldwin & Monica Guggisberg.

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

Se museets aktuelle åbningstider på 
www.glasmuseet.dk

GLASCAFÉEN

Se aktuelle åbningstider www.glasmuseet.dk. 
Yderligere information på tlf. 8634 1818. 


