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Glasmuseet Ebeltoft har fået ny di-
rektør, og det kan mærkes. Mikkel 
Elming er en ung mand med visio-
ner og initiativer, og han har hel-
digvis også evnen til at føre dem ud 
i livet. Jeg tror, Glasmuseet går en 
spændende fremtid i møde.

Medlemstallet i Glasmuseets Ven-
ner er desværre fortsat for nedadgå-
ende. Vi må erkende, at foreningen 
Glasmuseets Venner hvert år mister 
mange medlemmer og desværre kun 
får få nye. Dette er nok en udvikling, 
vi ikke kan stoppe, men kun forsøge 
at begrænse, derfor er vi nu sammen 
med museet gået i tænkeboks for at 
fi nde en samarbejdsform, til gavn 
for både museet og vores forening.

”Et glas efter lukketid” er det nyeste 
initiativ på museet. Der har netop 
været afholdt tre aftenarrangemen-
ter med temaet: Kunst, gastronomi 
og musik. Aftenerne var godt tilret-
telagt og var velbesøgte og delta-
gerne fi k et tankevækkende indblik i 
tankerne bag Studio ThinkingHands 
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kommende udstilling på Glasmu-
seet i foråret 2023.

Turen til Alsace 21.-26. september 
2022 har deltagelse af 37 medlem-
mer af Glasmuseets Venner. Det er 
dejligt, at så mange bakker op om 
de ture, vi arrangerer.

Den længe planlagte tur til Finland 
vil nu blive gennemført i slutningen 
af april 2023. Turen er omtalt på 
side 8 og 9 i dette nummer af Glas-
posten, og i næste nummer kommer 
tilmeldingskuponen m.m. om turen.

Glasmuseets nye hyttemester er nu 
i fuld gang med arbejdet i glasværk-
stedet. Valget faldt på den meget 
sympatiske og dansk gifte amerika-
ner, Chris Lowry. På side 10 og 11 
kan man læse hans data.

Tour de Ebeltoft, primært for med-
lemmer øst for Storebælt.
I november 2021 arrangerede vi en
rundtur til glasværkstederne i Ebel-
toft. Det blev en succes, og nu gen-
tager vi turen for vore østdanske 
medlemmer. Hvis der er plads, så 
også gerne for medlemmer vest for 
Storebælt. Turen er en todagestur 
den 28. og 29. oktober 2022, og der 
er en beskrivelse og tilmeldingsku-
pon på side 13 i dette nummer.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig

Chris Lowry i Glasmuseets værksted.
Foto: Lars Just.
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Værk af Lise Eggers
Vinder: Bjarne Pedersen

Værk af Maj-Britt Zelmer Olsen
Vinder: Hans Jørgen Østergaard

Værk af Anett Biliczki · Foto: Ida Buus 
Vinder: Jytte Skaaning 

Værk af Anders Vange  
Vinder: Maria Bech Jensen og Jens Horndrup  

Værk af Bente Sonne 
Vinder: Kirsten Jensen og Jørgen Storgaard

Værk af Karen Nyholm 
Vinder: Else Sommer 

Værk af Ida Dybdal 
Vinder: Inge Frimodt Pedersen

333

V
indere af glaslotteriet 2021
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Tekst: Viki Kert, daglig leder, 
Det Kongelige Akademi, Bornholm
Fotos: Ida Buss

Velkommen til en udstilling, der 
viser bachelorprojekter af fem 
kunsthåndværkere fra program-
met Crafts in Glass and Ceramics. 
Dette års hold på 12 studerende re-
præsenterer nationaliteter fra Dan-

mark, Sverige, England, Polen, Fran-
krig, Østrig og USA. Denne natio-
nale diversitet har medvirket til et 
større kulturelt perspektiv på deres 
arbejder.

Kunstnerisk Professionsuddannelse 
akkrediteret i 2018
Netop denne udstilling udmærker 
sig ved at være den første årgang, 
der blev akkrediteret som værende 
en 3½-årig kunstnerisk professions-
bachelor. Professionsvinklen i stu-
diet har tilført flere værkstedstimer 
frem for den mere akademiske vin-
kel. Netop nu er denne årgang i 

praktik på deres afsluttende 
7. semester. Én har valgt 

Ebeltoft som praktik-
sted. Formålet med 
den afsluttende prak-
tikperiode er at skabe 
grobund for en bedre 

overgang fra studiet til 
job og karriere.

Bornholms Kunsthåndværk står 
i en helt særlig position
I 2017 blev Bornholm som det første 
sted i Europa hædret med den efter-
tragtede titel World Craft Region. 
Titlen har givet blod på tanden. En 
styregruppe er blevet etableret bag 
Maker’s Island Bornholm. Netop 
samarbejdet på tværs af interes-
senter skaber nye veje, og flere af 
dimittenderne vælger at starte egen 

virksomhed på Bornholm. Vi ser, 
at den unge generation med deres 
viden og ambitioner hæver niveauet 
for en fortsat positiv udvikling.

Udstillingen FLAT CRAFT 
– Bachelor Projekt 2022
I udstillingen undersøger Laurie Co-
line Pin, hvordan glas som materiale 
kan tage afsæt i bæredygtige genan-
vendelsesmetoder. Hvordan forbru-
ger vi som individer materialer? Og 
hvordan kan jeg som kunsthåndvær-
ker arbejde med omtanke for vores 
ressourcer? Gennem et spil i glas og 
træ opfordrer hun beskueren til at 
interagere med værket. 
Marie Breyen Hauschildt arbejder i 
en lidt mere filosofisk undersøgelse, 

Bastien Chomienne (F) ’Singularity’.

Phillip ”Swede“ Hickok (S/USA) 
’Hope in Decay’.

FLAT CRAFT
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der tager udgangspunkt i, hvor-
dan vi som mennesker forstår og 
opfatter menneskekroppen. Marie 
har udviklet et landskab af forskel-

lige fortolkninger gennem en række 
artefakter i glas. Med inspiration 
fra naturen viser Phillip ”Swede” 
Hickok en personlig kunstnerisk for-
tælling om, hvordan glas som mate-
riale kan vise naturens forunderlige 
verden som en metafor for skønhed 
og forfald. Bastien Chomienne viser 
en række blæste fade, der formidler 
fortællingen om verdens galakser og 
planeter i rummet. Léa Tarakdjian 
ønsker med sit værk at pirre besku-
erens nysgerrighed gennem en per-
sonlig fortælling om glas som mate-
riale, inspireret af en videnskabelig 
kontekst.
Med udstillingen ønsker de stude-
rende at bidrage til debatten om 
kultur, æstetik og kunsthåndværk. 

Udstillingen 

’FLAT CRAFT’ 
kan opleves på 

Glasmuseet Ebeltoft 
24. september

- 20. november 2022

Marie Breyen Hauschildt (DK) ’Something 
that Comes out of Something’.

Léa Tarakdjian (F) ’The Glass Experience’.
Laurie Coline Pin (F) ’Let’s Play!’.
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Tekst: Jan Kock

Glas på grænsen
Lige på den anden side af grænsen 
til Tyskland i hjertet af Flensborg 
ligger et usædvanligt glasstudio, 
hvor der arbejdes med gravering 
og lampeglasblæsning. Stedet ligger 
i Rote Strasse 22 ved Südermarkt 
(Søndertorv). 
Gaden er meget usædvanlig med 
sine mange spisesteder, modebutik-
ker og en del kunsthåndværkere. 
Mange af disse ligger inde i de 
smalle købmandsgårde, og i den 
smalleste af alle, Kruse Hof finder 
man det minimalistiske glasværk-
sted. Her har glasgravøren Anne 
Wenzel og lampeglasblæseren 
Dieter Schneider gennem snart mere 
end en menneskealder haft deres 

arbejdspladser. Der kommer mange 
turister gennem gården, så det er 
primært små og mindre glasting, 
der ses hos begge. Ting der kan 
bringes med hjem i en taske. Men 
kig godt efter, for hos Schneider 
blæses også meget charmerende 
drikkeglas med personlighed, så-
ledes høje, slanke champagneglas 
med farvede elementer på stilken, 
vinglas med pålagte farvede tråde 
på kummen og vandglas, ligeledes 
med pålagte farvede tråde både på 
kumme og rand. Det er lette og ele-
gante lampearbejder. Dyrefigurer og 
barometre er andre produkter. Har 
man særlige ønsker, kan næsten alt 
lade sig gøre. 

I den anden ende af butikken hersker 
Anne Wenzel. Med fine kobberhjul 
og andet gravørværktøj fremtryller 
hun de mest sofistikerede motiver 
på klare eller farvede glasemner. 
Det kan være i form af ornamenter, 
figurer eller små historier ofte med 

Den snævre Kruse Hof. Glasværkstedet 
ligger midt i gården til venstre.

Anne Wenzel i gang med gravørarbejde. En groteske af et vikingeskib. 
Hendes faguddannede baggrund ses tydeligt. Foto: J.F. Wenzel.

Dieter Schneiders lette drikkeglas er ofte 
præget af jugendstilens lethed, og understreges 
af den måde farverne er lagt på kummen. 
Foto: J. Landherr.
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et strejf af humor, hvor lys og skygge 
spiller i glasset. Da pladsforholdene 
er små i Kruse Hof, har hun en lille 
hemmelighed, nemlig et kombineret 
værksted og studio et sted i byen. 
Lav en aftale med hende, så åbner 
hun måske dørene hertil.

Dieter Schneider i færd med at forme et 
glasemne ved sin brænder. Der arbejdes 
ofte med glasrør i passende dimensioner.
Foto: J. Landherr.

Rote Strasse 22 · Flensborg

Åbningstider:

Mandag-fredag:  9.30- 12.30 

  14.30- 18.00

Lørdag:   9.30- 13.00

Læs mere på hjemmesiderne:

www.glasgravur-wenzel.de

www.glasblaeserei-schneider.de

Stedet ligger Süderfischerstrasse 24, 
og konkret har hun åbent 5. og 6. 
november fra kl. 11-17.00 i forbin-
delse med Flensburger Ateliertage, 
se www.ateliertage-flensburg.de.
Der sælges også noget glas, der ikke 
er af egen produktion, men glem 
det, for det er ægte håndværk, der 
ligger bag deres egne arbejder.
Når man nu alligevel er i Kruse Hof, 
er det ikke nogen hemmelighed, at 
gårdens charmerende, lille restau-
rant serverer Flammkuchen, der er 
en sand nydelse.

Anne Wenzel: Romantisch. Bæger grave-
ret med græshoppe. Foto: J. Landherr.

Dieter Schneider: 
Objekter.
Foto: D. Schneider.

Anne Wenzel: Objekt graveret med kvinde og mand. Man for-
nemmer den humoristiske vinkel. Motivet er graveret og sand-
blæst på en blæst glasskive med blåt overfang. Foto: J. Demant.
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Tekst: Pavla Rossini · Foto udlånt af Espoo Museum of Modern Art

Pionerer inden for finsk design

Blandt de planlagte rejser, som blev 
aflyst pga. pandemien, var en GMV-
tur til Finland. Den var forberedt 
med udgangspunkt i min sidste tur til 
Finland og i samarbejde med Kaisa 
Koivisto, en af de større kendere 
af moderne finsk glas. Rejseplanen 
er nu blevet opdateret, og man 
kan kun håbe, at der ikke kommer 
nogen nye forhindringer, og at vores 
seksdages rejse med fokus på nuti-
dig glaskunst bliver gennemført sidst 
i april måned 2023 (24. - 29. april).

Som en lille appetizer kommer her 
et par linjer om Alvar Aalto og 
Tapio Wirkkala. Begge har bidraget 
væsentligt til, at finsk design er ble-
vet et verdenskendt begreb. 

Selv om arkitekt Alvar Aalto (1898 – 
1976) først og fremmest beskæftige-
de sig med arkitektoniske opgaver, 
tegnede møbler m.m., er et af hans 
mest ikoniske design vasen Savoy.
Den er designet i samarbejde med 
hans hustru Aino i forbindelse med 
en indretningsopgave, som parret 
fik for Savoy hotel i Helsinki. Dens 
form er inspireret af samisk kvinde-
beklædning. Vasen blev udstillet på 
Verdensudstillingen i Paris i 1937 
som en del af en bredere serie.

Vase ”Double-headed“, kunst objekt, 
design Tapio Wirkkala, 1955-68. Samling 
Tapio Wirkkala og Rut Bryk / EMMA - Espoo 
Museum of Modern Art. Foto: Ari Karttunen.

Vase ”Kantarelli“, design Tapio Wirkkala, 
1946. Samling Kakkonen / EMMA - 
Espoo Museum of Modern Art. Foto: Ari 
Karttunen.

Alvar Aalto, vase ”Savoy“, 1937. Samling 
Kakkonen / EMMA - Espoo Museum of 
Modern Art. Foto: Ari Karttunen.
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Fremstillingen af vasen var ikke uden 
problemer. Håndblæsning i træform 
blev erstattet med blæsning i metal-
form, hvilket gør serieproduktion 
muligt. Vasen produceres stadig på 
Iittala glasværk i flere størrelser og 
farver. 

Arkitekt, glaskunstner, grafiker og 
billedhugger Tapio Wirkkala (1915 - 
1985) vandt sammen med sin kone 
Rut Bryk sit internationale ry alle-
rede i 1950’erne. Også han blev til-
knyttet Iittala, hvor bl.a. hans orga-

Tumbler fra serien ”Ultima Thule“, design Tapio Wirkkala, 
1969. Tapio Wirkkala og Rut Bryk Foundation Collection / 
EMMA - Espoo Museum of Modern Art. Foto: Ari Karttunen.

Flaske, design Tapio Wirkkala og Rut 
Bryk, 1967. Samling Kakkonen / EMMA - 
Espoo Museum of Modern Art. Foto: Ari 
Karttunen.

nisk formede vase Kantarelli blev 
fremstillet. Lige som de fleste af 
hans andre værker blev den udført 
i klart, farveløst glas. Specielt hans 
tykvæggede brugsglas og vodkafla-
sker for Finlandia leder tanken hen 
på isformationer og frost. Wirkkala 
har også arbejdet for bl.a. Rosenthal 
og Venini & Co. Hans håndblæste 
serie Bolle i incalmo teknik af farvet 
glas hører stadigvæk til bestsellers 
hos dette italienske firma. 
Udover mange andre opgaver 
forestod Wirkkala indretningen af 
glasmuseet i Riihimäki. Det skal vi 
besøge, ligesom glasværket Iittala, 
flere glasværksteder samt Helsinki, 
hvor vi skal se eksempler på Aaltos 
arkitektur. 

Tilmeldingskuponen med turens 
program og pris kommer i næste 
nummer af Glasposten.

TUR TIL FINLAND
24.-29. april

2023
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Tekst: Katrine Nør Andersen

Opdraget i glas

Amerikanske Chris Lowry er født 
ind i en familie og omgangskreds af 
glaspustere, så det lå lidt i kortene, 
at også han skulle bevæge sig rundt 
i glassets verden. Efter at have arbej-
det som glaspuster i 30 år i USA, 
først i Oregon, siden på Hawaii, 
flyttede han sidste år til Danmark. 
Og nu er han blevet glaspuster og 
værkstedsbestyrer på Glasmuseet 
Ebeltoft.

Glasmuseets nye glaspuster udfordrer materialets formåen

Chris’ far var glaspuster, alle, fami-
lien kendte, var glaspustere, og 
byen, de boede i, var spækket med 
glaspustere. Chris var så at sige 
eksponeret for glaspusteri, men han 
elskede at bygge og forme ting med 
sine hænder, og det kunne derfor 
have været alle slags håndværk, han 
havde kastet sig over. Men - han gik 
efter et felt, hvor det artistiske og 
dygtiggørelsen i et svært håndværk 
gik hånd i hånd.

Da Chris fyldte 18 år, flyttede til 
Oahu på Hawaii og skulle finde et 
job, var det derfor nærliggende at 
vælge et arbejde, der involverede 
glas. Han læste en bachelor i fine 
arts med speciale i glas, samtidig 

med at han fik et job som assi-
sterende lærer i glaspusteri på en 
highschool. Herefter flyttede han til 
New York i tre år for at færdiggøre 
sin bachelor i fine arts på Alfred 
University. Efter universitetet flyt-
tede han til Maui, Hawaii, for at 
arbejde på et glasværksted i otte år. 
Da ejerne af værkstedet ville gå på 
pension, overtog han det sammen 
med deres nevø. Dette værksted var 
Chris og hans kompagnon ejere af i 
mere end 20 år, indtil han for halv-
andet år siden flyttede fra Hawaii til 
Danmark med sin danske hustru og 
i april 2022 startede på Glasmuseet.

Foto: Lars Just.

Foto: Lars Just.
Foto: Chris Lowry.
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Chris’ største referencepunkt, når 
han skaber værker i glas, er naturen. 
Mønstre og farver har direkte refe-
rencer til bølger, koraller og farve-
rige dyr - men oftest ganske subtilt. 
Karakteristisk for Chris’ arbejde er 
ligeledes hans studier i materialets 
formåen. Skal en vase have dybde i 
farverne, laver han den tung og tyk, 
så lagene kan ses. Skal et værk være 
glat og rent, må der ikke være en 
eneste boble. Det virker næsten som 
et mantra for Chris at udforske, hvor 
langt han kan tage materialet. Og 
det uanset om det er et drikkeglas 
eller en unikaskål.

At smitte museets gæster med den-
ne nysgerrighed til materialet er 
hans hovedfokus nu. Både når de 
ser ham arbejde i værkstedet, og når 
de står med et færdigt værk, stræber 
han efter, at man kan blive ved med 
at betragte det. Han vil ikke give 
det fulde billede af værket med det 
samme. Hos Chris er glasset både 
en håndværksmæssigt imponerende 
udført brugsgenstand, og det er et 
materiale, han eksperimenterer med 
til grænsen igen og igen.

Mød Chris Lowry i værkstedet på 
Glasmuseet.

Foto: Chris Lowry.

Foto: Chris Lowry.

Foto: Lars Just.
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Tour de Ebeltoft fredag den 28. og lørdag den 29. oktober 2022

Vi vil hermed gerne invitere vore 
medlemmer øst for Storebælt til at 
besøge Ebeltoft og opleve værk-
stederne hos byens mange dyg-
tige glaskunstnere og selvfølgelig en 
rundvisning på Glasmuseet og på 
Maltfabrikken.

Det praktiske
Max. deltagerantal 25, efter først til 
mølle princippet. 
Samlet pris for hele turen excl. drik-
kevarer er kr. 2.400,- pr. person.
Bindende tilmelding og indbetaling 
af kr. 2.400,- senest den 1. oktober. 

Tekst: Birgit Engsig & Preben Fisker

Besøg hos glashytterne i Ebeltoft

Arrangeret primært for medlemmer øst for Storebælt

TILMELDING 

senest den 

1. oktober 

2022



Tilmelding skal ske senest lørdag DEN 1. OKTOBER
enten pr. brev til Preben Fisker, Skolevej 6, 8400 Ebeltoft,
eller pr. mail: fi skerw@privat.dk

Samtidig, senest 1. oktober, indbetales til Glasmuseets Ven-
ners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 930 konto nr. 
3085606904: kr. 2.400,- pr. person.

HUSK at anføre medlemsnummer, navn/navne, mobilnr.
og e-mail-adresse.

Medlemsnummer og navn 1

Medlemsnummer og navn 2

Gade & nr.

Postnr. By

E-mail-adresse

Mobilnr.

TOUR de EBELTOFT
28. & 29. oktober 2022

Påstigning (sæt kryds):

 Valby Station

 Blommenslyst rasteplads

Overnatning (sæt kryds):

 Enkeltværelse

 Dobbeltværelse

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

Tilmelding og indbetaling 

senest den 1. oktober 2022
13

FREDAG DEN 28. OKTOBER:
07.30  Afgang fra Valby Station med  
 Valby Busser Aps. Der kan   
 også stiges på bussen på tank- 
 stationen på Blommenslyst   
 rasteplads. Der serveres rund- 
 stykker og kaffe i bussen.
12.00 Ankomst til Ebeltoft. 
12.30 Frokost på Karens Brasserie. 
 v/Glasmuseet. 
 (varighed 1 time)
14.00 Guidet rundvisning på   
 Glasmuseet. 
 (varighed 2 timer)
16.30 Guidet rundvisning på Malt-
 fabrikken og kaffe på Lund-
 bergs Spisehus samme sted.  
 (varighed 1 time)
18.00 Indkvartering på Park Hotel, 
 Vibæk Strandvej 4, 8400   
 Ebeltoft. Telefon 8634 3222.
19.00 Spisning på restaurant 
 Mellem Jyder.

LØRDAG DEN 29. OKTOBER:
09.00 Møhl Glas.
10.00 Nyholm Cantrell Glas.
11.00 Ebeltoft Glas v/Tchai Munch.
12.00 Frokost på restaurant 
 Mellem Jyder.
13.30 Pust Glasværksted.
15.00 Kører bussen til 
 Dam & Karlslund Glas.
15.50  Slut og hjemkørsel.
 Der serveres sandwich i 
 bussen på hjemrejsen.

PROGRAM

13131313



Wirkkala was in charge of setting up the 
glass museum in Riihimäki, which will be 
included in the tour, as well as Iittala, sever-
al other glassworks, and examples of Aalto’s 
architecture in Helsinki. Details and book-
ing form in the next number of Glasposten.

Page 10 Chris Lowry in the workshop
Chris Lowry, from America, was born into a 
family of glassblowers. He enjoyed working 
with his hands, and could have chosen any 
craft, but it seemed natural to choose glass. 
Aged 18, he moved to Oahu, Hawaii, and 
worked in a glass studio. He took a Bach-
elor on Fine Arts at Alfred University, New 
York, and then moved to Maui, Hawaii, to 
work in a glass workshop, where he later 
became joint owner, and after 30 years in 
the USA and Hawaii, he came to Denmark 
18 months ago with his Danish wife. You 
can now meet him in the workshop at the 
Glasmuseum.
Chris endeavours to fi re the museum’s 
guests with curiosity about glass. They are 
not shown the complete picture immediate-
ly, as he works, but when they see the com-
pleted object, it should be something they 
go on looking at. Patterns and colours in 
Chris’s glass refer directly to nature – waves, 
corals and colourful animals. He also chal-
lenges the material, exploring how far he 
can take it, whether he is making a unique 
piece or a drinking glass. He sees a glass 
both as a fi nely crafted object to be used, 
and as something he can experiment with to 
its limits, again and again.

Page 12 Tour of Ebeltoft glass workshops,  
 28-29 October 2022
Last year’s successful tour of the glass work-
shops in Ebeltoft is to be repeated over two 
days, primarily for members from East Den-
mark, with 25 places. It will naturally in-
clude a guided tour of the Glasmuseum and 
the Malt Factory.

Page 16  Activities at the Glasmuseum
‘Special Sunday’ guided tour, 1st Sunday in 
the month, except in periods when exhibi-
tions are changing.
Sunday 25 September, 4 pm: Artist talk by 
Lene Bødker. Autumn holiday activities: see 
www.glasmuseet.dk for details.
Words on Wednesday 26 October, 7 pm: 
Meet Eva Tind, author of the novel ‘Kvinden 
der samlede verden’. 

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, 
writes that the new Director of the Glas-
museet, Mikkel Elmig, is a young man with 
visions, who is also able to bring them to 
life. This promises an exciting future for the 
Glasmuseum.
Unfortunately Friends of the Glasmuseum 
lose many members each year, but new-
comers are few, and it is diffi cult to reverse 
the trend. The committee and the museum 
are looking for new ways to work together, 
for the benefi t of both.
A glass after closing time is a new initiative 
at the museum combining art, music and 
gastronomy, and giving guests who attend 
an insight into coming exhibitions and plans 
for the museum.
There is strong support for glass tours. A 
group of 37 went on the tour to Alsace, and 
the long-planned tour to Finland is now 
scheduled for April 2023. 
An experienced new glassmaker, Chris Low-
ry, is busy in the museum workshop, and he 
is introduced on page 10.
The successful tour of the glass workshops 
in Ebeltoft is to be repeated in October. 
More details on page 13. 

Page 4 FLAT CRAFT 
 24 September - 20 November
This year’s graduate exhibition from Born-
holm is the fi rst by students on the new 
3½-year Professional Bachelor programme, 
which includes more workshop time than 
previously, to ease the transition from study 
to career. In 2017, Bornholm was the fi rst 
in Europe to be awarded the title of World 
Craft Region, and a steering committee has 
been set up for Maker’s Island Bornholm. 
Collaboration between different stakehold-
ers opens up new opportunities, allowing 
some of the graduates to set up in business 
on Bornholm.
The exhibition FLAT CRAFT is the students’ 
contribution to the debate on culture, aes-
thetics and craftsmanship. The work in glass 
can be seen at the Glasmuseum from 24 Sep-
tember to 20 November. Laurie Coline Pin 
investigates sustainability and re-use in glass 
and craftsmanship; Marie Beyen Hauschildt 
takes a more philosophical look at how we 
understand and perceive the human body; 

Phillip “Swede” Hickock draws inspiration 
from nature in a personal narrative about 
glass, investigating the wonder of nature, 
its beauty and decay; Bastian Chomienne 
exhibits a series of blown dishes that tell a 
story about galaxies and planets in space; 
and Léa Tarakdjian aims to stimulate the 
viewer’s curiosity through a personal narra-
tive, investigating glass as a material against 
a background of scientifi c exploration.

Page 6  Glass on the Border
Jan Kock describes an unusual glass studio 
in a narrow merchant’s yard in Rote Strasse 
22 in Flensburg, where customers can meet 
the glass engraver, Anne Wenzel, and lam-
pworker, Dieter Schneider. Many tourists 
pass by, so the shop has many small items 
to take home. However, Schneider also 
blows charming drinking glasses in light, 
elegant lamp-work, as well as animal fi g-
ures, barometers, and items to order. Anne 
Wenzel’s sophisticated engraved motifs on 
clear or coloured glass often reveal a touch 
of humour. She also has a larger combined 
workshop and studio, which can be visited 
by appointment, and it will be open on 5 
and 6 November in connection with the 
Flensburger Ateliertage (Studio Days). Visi-
tors can also enjoy a Flammkuchen in the 
neighbouring restaurant.

Page 8 Pioneers of Finnish design
Pavla Rossini had planned a tour to Finland 
in collaboration with Kaisa Koivisto, a lead-
ing expert on Finnish glass, but the tour was 
cancelled due to the pandemic. It is now 
hoped that an updated tour can be carried 
out from 24-29 April 2023.
One of the most iconic designs by the ar-
chitect, Alvar Aalto, was his Savoy vase, 
which he created with his wife, Aino for the 
hotel in Helsinki. Its form was inspired by 
Sami women’s clothing. It was hand blown 
in moulds of metal instead of wood, which 
made serial production possible, and the 
vase is still made by Iittala today. The ar-
chitect, glass artist, graphic artist and sculp-
tor, Tapio Wirkkala and his wife, Rut Bryk, 
already had an international reputation in 
the 1950s. He was associated with Iittala, 
and was noted for his Kantarelli vases and 
Finlandia bottles. Wirkkala also worked for 
Rosenthal and Venini & Co. and his Bolle 
series in the incalmo technique are still best 
sellers.

Text by Christine Andersen 
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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’ med offentlig omvisning.
Undtaget perioder med udstillingsskift. 
Gratis efter betalt entré til museet. Ingen 
tilmelding

FREDAG 23. SEPTEMBER KL. 17
Fernisering: Flat Craft - afgangsudstilling
Det Kongelige Akademi. Alle er velkomne!

SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 16 
Artist talk med Lene Bødker.
Mød Lene Bødker i udstillingen ’Stories 
to Be Told’, og få et indblik i hendes 
praksis og tankerne bag udstillingen.
Begrænsede pladser. Billet nødvendig
Køb billet på www.go-syddjurs.dk

AKTIVITETER I EFTERÅRSFERIEN
Der er masser af aktiviteter for hele fami-
lien, rundvisning hver dag og gratis entré 
for børn i efterårsferien. Se programmet 
på www.glasmuseet.dk.

ONSDAG 26. OKTOBER KL. 19
Ord om onsdagen - Mød forfatter 
Eva Tind. Arrangeret i samarbejde med 
Syddjurs Bibliotek.Begrænsede pladser. 
Billet nødvendig. Billetten er inkl. adgang 
til museet fra kl. 18.30 og et glas vin i 
pausen. 
Køb billet via syddjursbibliotek.dk
 
Vi forbeholder os ret til ændringer. 
Se yderligere information om aktiviteter 
og billetter på glasmuseet.dk

AKTIVITETER
GLASMUSEET

AKTIVITETER GLAS-
MUSEETS VENNER

Vi forbeholder os ret til ændringer samt 
nødvendige eller tvungne afl ysninger.

21. - 26. september 2022
GLAS, VIN & KULTUR I ALSACE
Se fuldt program og tilmeldingskuponen 
side 12 & 13 i Glasposten nr. 4, 2021.

28. - 29. oktober 2022
TOUR DE EBELTOFT
Primært for medlemmer øst for Storebælt. 
Se side 12 og 13 i dette nummer.

Alle, der har oplyst os om deres mailadresse, 
vil løbende blive opdateret om ændringer 
ved nyhedsmails. Mailadresser bedes venligst 
sendt til: lisbethlund@ymail.com

KUN FOR MEDLEMMER

STORIES TO BE TOLD
13. maj - 30. december 2022
Soloudstilling med værker af Lene Bødker.

COME FLY WITH ME
13. maj - 30. december 2022
Soloudstilling med værker af Steffen Dam.

FLAT CRAFT
24. september - 20. november 2022
Afgangsudstilling (glas), Det Kongelige 
Akademi, Bornholm.
Laurie Coline Pin, Léa Tarakdjian, 
Marie Breyen Hauschildt, Phillip ”Swede” 
Hickok, Bastien Chomienne.

DEN PERMANENTE
22. september 2021 -
Udvalgte værker fra samlingen med 
fokus på museets internationale råd.

UDSTILLINGER

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

GLASCAFÉEN

Se aktuelle åbningstider på 
www.glasmuseet.dk

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

NOVEMBER - MARTS: 10-16  ONS-SØN

APRIL - OKTOBER: 10-16 ALLE DAGE*

JULI - AUGUST: 10-17 ALLE DAGE

* Åben alle dage 10 -17 i efterårsferien.


