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Kom og se DG 15
Glasmuseets Venner ønsker Glasmuseet
tillykke med den nye udstilling, der åbnede 28. marts. DG 15, som udstillingen
kaldes, løber frem til udgangen af september 2015.
Udstillingen giver et fornemt overblik
over udviklingen i dansk studioglas,
og giver dermed indblik i udviklingen
blandt glaskunstnerne i Danmark. Netop fordi udstillingen forsøger at gøre en
form for status over dansk glas gennem
40 år, har den ikke noget samlende tema
udover udviklingen i dansk glaskunst,
en udvikling som er mangesidig både i
former og teknikker.

lede værker, og publikationen kan varmt
anbefales. Ligeledes kan Pia Strandbygaard Bittners artikel om tendenser i
samtidig dansk glas varmt anbefales.
En opfordring
Jeg vil opfordre alle Glasmuseets Venner til at komme og se udstillingen, og
det gør I jo nok også, men jeg vil endnu
mere opfordre til, at I som venner af
museet anbefaler udstillingen til alle de
mange, der endnu ikke er bekendt med
museets spændende udstillinger.
Museet har brug for hjælp til at fylde museet med besøgende, og da titlen DG 15
ikke umiddelbart inviterer indenfor, så er
der brug for hjælp.

Silvia
i Levenson,
Levenson “Forever
“Forever Happy”,
H
Happy”” 2007.
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I alt er mere end 50 kunstnere repræsenteret på udstillingen, så der er god brug
for det meget informative katalog, der
er udarbejdet til udstillingen. Kataloget
giver i en artikel af Jan Kock langt mere
om udviklingen i moderne dansk glas
end blot en præsentation af de udstil-
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massive blokke og cylindre med
“fiktiv biologi” fortryller og forvirrer.
For hvad er det nu lige for et dyr eller en plante, han viser os, og hvordan kan det egentlig lade sig gøre at
lave dét, han gør?
Måske finder du ud af det denne
søndag, når Steffen Dam demonstrerer, hvordan han arbejder i Glasmuseets værksted.
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Tekst: Jørn Bech · Foto: Hans Ringmacher

Glaslotteriets vindere 2014

”Vase med lampeglasindeslutninger” af
Hartmut Bechmann, Tyskland. VUNDET AF:
Birger Schjerning, Ebeltoft.

”Blæst glasobjekt” af Stine Bidstrup, Danmark. VUNDET AF: Lis Nychel og Preben
Jensen, Randers.

”Vase med billeder” af Micha Karlslund,
Danmark. VUNDET AF: Lise Christfort og
Per L. Brönner, Faxe Ladeplads.

”Kugle med indlejret kobber” af Frank
Meurer, Tyskland. VUNDET AF: Anna
Mary Sieverts og Hans Husegård, Aabyhøj.

”Slebet grøn, tung, blæst vase” af Norbert
Kaufmann, Hagen, Tyskland. VUNDET AF:
Majvor Attefors, Västra Frölunda, Sverige.

”3 blæste objekter med metalpulver” af
Ida Wieth-Knudsen. VUNDET AF: Karin og
Ole Flemming Nielsen, Randers.

”Skulpturagtig figur” i Pâte de Verre af
Ditte Hvass, Danmark. VUNDET AF: Kjeld
Pedersen, Ebeltoft.

”Grøn/blå skål” med frø’ af Astrid Gate,
Sverige. VUNDET AF: Kamma Viskum og
Magnus Jensen, Aarhus.

”Figurformet vase
i grøn/blå” af Lars
Skullberg, Sverige.
VUNDET AF: Klaus
Lytzhøft, Herning.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Tendenser i
samtidig dansk glas
DG15-åbningsweekenden bød på mere end glædelige gensyn mellem
tre generationer af danske glaskunstnere – det var også en kærkommen
lejlighed til at høre mere om de tanker, der rører sig blandt glaskunstnerne i dag. Således gav serien af artist talks et inspirerende indblik i
idéer, metoder og processer hos fem, meget forskellige kunstnere, som
på hver sin måde kan siges at afspejle den diversitet og nogle af de
tendenser, der kendetegner dansk glas anno 2015.

Yderpunkterne i de fem artist talks,
der var på programmet, repræsenteres på sin vis af Per-René Larsen og
Lise Autogena. Begge hører på hver
sin måde til blandt pionérerne, der
tidligt begyndte at arbejde kunstnerisk med glasset - Per-René Larsen
siden 1970erne, Lise Autogena
siden slutningen af 1980erne. Begge
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tog afsæt i en skulpturel tilgang til
glasset - Per-René Larsen med forkærlighed for det organiske, amorfe
udtryk udført i farvet, blæst glas,
Lise Autogena med inspiration i en
kropslig-maskinel æstetik, realiseret
i støbt, klart glas.
Både den organiske formopfattelse,
udført gennem en intuitiv, kunst-

”Linser, spegle og kålsommerfugle - Analog økologisk prototype”, 2013-15. Per-René Larsen.
Foto: Per-René Larsen

Lise Autogena, “Spine I”, 1997.

nerisk praksis med plads til tilfældighed og glassets ”egen vilje”,
som Per-René Larsen repræsenterer,
og den stramme, minimalistiske og
mere konceptuelle tilgang, som Lise
Autogena er eksponent for, lever
videre i dag.
Per-René Larsen har i mellemtiden
tilføjet udendørs installationer, som
den, der lige nu ses i Glasmuseets
have, og Lise Autogena har helt
forladt glasset til fordel for en konceptuel, ikke-materialebåret tilgang
og skaber nu forskellige former for
kunstneriske projekter, der interagerer med landskab, historie og
publikum. Som sådan afspejler de
to markante tendenser i samtidig
dansk glas, henholdsvis interessen
for skulptur i stor skala og den
udendørs installation, som bl.a.
også Maj Britt Zelmer Olsen arbejder med, og tendensen mod det
konceptbårne kunstværk, som bl.a.
Maria Bang Espersen og Mia Lerssi
repræsenterer.

Også Pipaluk Lake, Pernille Braun
og Maria Koshenkova delte generøst ud af deres erfaringer og overvejelser i åbningsweekenden. Mens
Maria Koshenkova på mange måder
repræsenterer en frigjort, skulpturel
tilgang til glasset, er Pipaluk Lake
et stærkt eksempel på en fokuseret, eksperimenterende retning, der
også er markant i samtidig dansk
glaskunst. Over en årrække har hun
bevæget sig op i endog meget stort
format, og har samtidig fortsat sin
afsøgning af glassets muligheder
indenfor en eksperimentel praksis,
der viser nye veje for materialets
skulpturelle muligheder. Hun kobler sin baggrund indenfor tekstildesign med glasset og fremhæver
materialets transparens og dets
organiske kvaliteter som bærende for et skulpturelt udtryk, der
berører grundlæggende elementer

Maria Koshenkova,” Blue Liberty”, 2014-15.
Foto: Kurt Rodahl Hoppe.

Pipaluk Lake, ”Suspension I”, 2014.
Foto: Jesper Palm.

som tyngdekraft og kropslig/rumlig
interaktion.

detegner moderne glas som kunstform, og som udskiller den som en
disciplin for sig. En tilgang, der på
mange måder er bemærkelsesværdig indenfor en samtidig kunstpraksis, der gerne opererer uafhængigt
af materialepræferencer, med afsæt
i hele den palet af muligheder, der
findes for at udtrykke sig kunstnerisk i dag.

Ligesom hos Pipaluk Lake handler
Pernille Brauns praksis i høj grad
om at arbejde med glassets iboende egenskaber, mest markant overgangen fra fast til flydende form
(og tilbage igen). Dét, at glas kan
bevæge sig og værket efterfølgende
indeholder en åbenlys fortælling
om netop denne bevægelse fra fast
til flydende materiale, er noget ganske enestående for netop glasset.

“Fast Forward Heavy Load ll”, 2014.
Pernille Braun. Foto: Dorthe Krogh.

Og det er netop fastholdelsen af
glasset som det bærende, der ken-

I ”DG15”-kataloget uddybes emnet
yderligere i artiklen ”Tendenser i
samtidig dansk glas”. Her kan man
også få et grundigt indblik i dansk
glas’ udvikling set fra en række forskellige vinkler i Jan Kocks artikel.
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Tekst: Susanne Jøker Johnsen, Bodil Busk Lausen

COLOURS 2015
Jubilæumsudstilling på Hempel Glasmuseum

Mauro Eraldo, Italien, ”Slides”.

I 2015 fejrer Hempel virksomheden 100-års jubilæum. Hempel blev
grundlagt af J.C. Hempel (18941986) i 1915 og har udviklet sig til
en af verdens førende producenter
og leverandører af maling.
J.C. Hempel var ikke blot grundlægger af virksomheden, der bærer hans
navn, men også af et museum, som
afspejler hans private interesse for
glas og glassets historie fra Antikken
til nutiden.
Jubilæet er en anledning til at vise
en identitetsskabende udstilling,
hvor fortællingen om J.C. Hempel
og hans passion for glas er i centrum.
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Fortællingen sættes i et aktuelt perspektiv ved at sammenkoble den globale virksomhed med den nutidige
internationale glaskunst. Udstillingens
formål er samtidig at fortælle om
museets fremtidsvision for de kommende år som et både kunst- og
kulturhistorisk orienteret museum,
der formidler glassets lange historie
som kulturbærer og erhverv i verdens
mange regioner og lande. Gennem
skiftende udstillinger sættes Hempel
Glasmuseums egne samlinger i spil.
Som et symbol på J.C. Hempels
vidtspændende virke og virksomhedens udvikling som verdensomspændende malingsleverandør er
temaet i udstillingen farvespektret,
COLOURS, som samtidig peger på
glasmediets farverigdom.

David Magan, “Cubic Progression II”, 2015,
Spanien. (Fotoet er fra 2. maj, hvor det er lige
nyophængt i salen på Hempel Glasmuseum).

Glassets farvestyrke er udgangspunktet for udstillingens tema og titel, som
er COLOURS.
16 kunstnere med 11 nationaliteter
vil give et indblik i moderne glas i
dag. De deltagende kunstnere kommer fra forskellige kunstneriske baggrunde. Det, der bringer dem sammen, er at de har valgt at udtrykke
sig i glas mediet.

Anvendelsen af glas udfordrer begreberne moderne kunst og kunsthåndværk. De traditionelle begreber
er under forandring, hvilket
gør det stadig vanskeligere at
give en entydig definition
på moderne international
glaskunst. Men måske er
det ikke længere væsentligt?
Marta Klonowska, Polen. “Prince Baltasar
Carlos as a Hunter” efter Diego Velázquez.

Udstillingen er bekostet af Hempel Fonden.
Udstillingskoncept: Hempels Kulturfond.
Udstillingskurator: glaskunstneren Susanne Jøker Johnsen
og Bodil Busk Laursen.
Udstillingsarkitekt: Josephine Malling.

Guan Donghai, Kina,“Fetters”.

Li Zhenning, Kina. “Struggle with a Dream”.

Mange af udstillingens kunstnere
arbejder konceptuelt. De behandler
relevante temaer ofte politiske, og i
mange tilfælde udtrykker de følelsen
af sårbarhed og det udsatte menneske.
Emilia og Ilya Kabakov fra Rusland
sender et politisk budskab om flugtens menneskelige konsekvenser.
Jeffrey Sarmiento fra England, kommer fra en familie med indvandrer

baggrund. Hans værker er set ud fra
perspektivet om den ”evige fremmede”. Værkerne fra de kinesiske kunstnere Guan Donghai og Li Zhenning
har ligeledes politiske undertoner
om livet i Kina både historisk og i
dag, og indeholder henvisninger til
kinesisk mytologi med myter om
mennesker og dyr. Silvia Levenson
arbejder med temaet „hjemmet“ og
dets dobbelttydige oplevelse af både
sikkerhed og udsathed.

Kang Min Haeng, Japan. “Life-force of glass”.

Alle disse historier udspringer af
kunstnernes personlige oplevelser
eller refleksioner og er relevante
kommentarer til dagens samfund.

Emilia og Ilya Kabakov fra Rusland
viser et værk, hvor vi oplever en
stærk og personlig fortælling i værket „Det evige Emigrant“. Arbejdet
er fremstillet i samarbejde med
Berengo Studios for GLASSTRESS.
I værkstedet på Murano i Venedig,
giver Adriano Berengo kunstnere
mulighed for at arbejde med glas.
I dette møde mellem kunstnere og
glasblæsemestre fra det århundredegamle traditionsrige glasmiljø på øen
Murano, skabes avancerede nutidige
værker af kunstnere, der normalt
arbejder i andre medier. Værkerne
udstilles under Venedig Biennalen i
udstillingen GLASSTRESS.
Fortsættes næste side
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Anjali Srinivasan, Indien.
“BASKET, Bangel series”.

Amber Cowan repræsenterer en ny
generation af glaskunstnere, som
arbejder miljøbevidst. Hun anvender
genbrugsglas og omarbejder det med
teknikken lampeglas til up-cyklede
genstande, der opnår højere værdi.
Ambers værker er æstetisk stærke
og fortæller samtidig historien om
den engang levende, men nu hedengangne glasindustri i USA.
Værkerne af Anjali Srinivasan er
konceptuelle og skulpturelle. Indien

Ilya and Emilia Kabakov, Rusland.
“The Eternal Immigrant”.

har en lang tradition for at producere glasarmbånd på store fabrikker.
Anjali bruger disse armbånd som
råmateriale i sin moderne værkstedspraksis. I denne proces søger kunstneren at overvinde det forestående
tab af et traditionelt håndværk.
Amber Cowan og Anjali Srinivasan
er både kunstnere og kunsthåndværkere. Ligesom Barbara Idzikowska
& Marcin Litwa, Jeannet Iskandar,
David Magan, Marta Klonowska,
Mauro Eraldo, Silvia Levenson, Guan
Donghai, Li Zhenning, Kang Min
Haeng, Patrycia Dubiel og Jeffrey
Sarmiento, anvender de deres eget
indgående kendskab til materialet
og deres tekniske færdigheder til at
udtrykke kunstneriske ideer i glas.
Som kunsthåndværkere med mange
års erfaring, er de i stand til at udnytte glassets unikke egenskaber på en
måde, hvor materialet forløser idéen
og fortæller en personlig historie på
en æstetisk interessant måde.
David Magan fra Spanien arbejder
med store geometriske, farverige og

Barbara Idzikowska, Polen,“T-Formula”.
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Patrycia Dubiel, Polen.
“Black/Africa Mamba”.

arkitektoniske installationer. Lys er
et grundlæggende element i hans
arbejde, især naturligt lys, som ofte
er foranderligt og dynamisk. Det er
perfekt til at vise kompleksiteten i
glas og understreger materialets farver og effekter. I processen med at
kuratere COLOURS, var det et oplagt
valg at invitere David til at skabe et
stedspecifikt værk foran det store
panoramavindue i udstillingshallen,
som kun er oplyst med dagslys.
Det har været museets ønske at
invitere publikum på Hempel
Glasmuseum til at opleve nutidige
og markante værker i glas, udført af
kunstnere fra regioner i verden, hvor
Hempel arbejder.

Tekst: Marte Kartfjord · Foto: Hans Ringmacher

Årets studioglas 2015: BOX
Blæst glas med hånddrejet træbund i
finér. Glasset er blæst med tre underfangsfarver og derefter koldtarbejdet. Låget er kantsprunget, slebet og
poleret samt sandblæst i to omgange
for at opnå den stoflige struktur. Den
indre kant er slebet for at få frem en
fin linje med de tre farver. Til sidst er
låget børstepoleret.
Min tanke bag BOX var at skabe en
lille æske der kombinerer det meget
bearbejdede glas og den enkle træbund. Jeg arbejder tit med enkle
processer i det varme værksted, men
med former og farver, der giver mig
stor mulighed til at bearbejde glasset

til et raffineret produkt i det kolde
værksted.
Glasset i BOX har fået en mat overflade med en struktur som passer til
træets overflade. Sådan at når man
rører æsken, går de to materialer
næsten i et. Den matte overflade
giver også modspild til den blanke
og delikate inderside. Det sammen
med indersidens og ydersidens forskellige farver gør at den, der løfter
på låget, får en lille overraskelse.
Den lille fine linje med de tre forskellige farver, er en subtil detalje, men
giver æsken det raffinerede udtryk,
jeg ønsker og giver et lille nik til

håndværket. I BOX har jeg valgt at
kombinere finér og glas. En kombination man ikke vant til at se, da
glas som regel sættes sammen med
’finere’ typer træ. Jeg synes finérbunden giver BOX det moderne præg,
jeg gerne vil vise og giver modspil
til det meget traditionsbundne glas.
Både i det her specifikke eksempel,
men også generelt i vores opfattelse
af, hvad man kombinerer glas med.
Årets studieglas, der koster kr.
1.500,- kan bestilles frem til den
15. maj hos Karen Siune på mail:
karen.siune@gmail.com eller hos
Jørn Bech: jbech@privat.dk
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Sommeroplevelser med glas
som giver gæster i alle aldre nye
muligheder for at være kreative.
I tilknytning til DG15-udstillingen
sætter Glasmuseet fokus på forskellige håndværksmæssige tilgange og
på aspekter omkring dansk glas og
design gennem en række demos og
foredrag med kunstnere og fagfolk.

Denne sommer sætter Glasmuseet
Ebeltoft fuld damp på aktiviteter
for store og små.
Værkstedet – med Aoife Soden ved
ovnen – vil denne sommer være
omdrejningspunktet for en række
tiltag, der giver gæsterne forskellige
muligheder for at prøve kræfter med
glasset.
Således vil der på alle hverdage
fra kl. 10.30-12.30 i sommerferien
være aktiviteter for hele familien.
Sommerferiens populære dage med
støbning og fusing suppleres bl.a.
med udvalgte dage, hvor gæsterne
selv kan prøve at blæse glas. Og
man vil kunne se et helt nyt tiltag,
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Fredag 22. - søndag 24. maj afholdes en workshop, hvor gæsterne i
samarbejde med glaskunstner Maria
Sparre Petersen udfører et fælles
værk. Hvad samarbejdet går ud på i
detaljer skal ikke røbes her, men det
vil involvere støbning og dekorering
af glaselementer, og det afsluttes
med en event, der skal bringe resultatet ud i det offentlige rum.
Søndag 31. maj kl. 14 fortæller
designer, Tora Urup, om sit mangeårige arbejde med formgivning
af glas i foredraget, ”Glasset på
Tora Urup: „Cylinder med flydende himmelblå skal“, 2013. Foto: Stuart McIntyre.

bordet”. Tora Urup, som modtog
Nationalbankens Jubilæumsfonds
Hæderspris 2014, er især kendt og
anerkendt for sine originale skålforme, hvor tykke lag af transparent
glas giver raffinerede rumlige oplevelser.

I weekenden 4.-5. juli viser Tillie
Burden eksempler på, hvordan
hun arbejder med formblæsning i
3D-forme i værkstedet. Med sig har
hun Christian Rask, som har gjort
sig bemærket med en ny form for
blæsning af glas i en form, nemlig i
træstubbe – en metode, som giver et
interessant resultat.
Søndag 19. juli giver én af de absolutte enere i dansk glas, Steffen
Dam, en sjælden demo i muse-

Tekst: Dan Mølgaard

Glasmarked i
museets have

ets værksted, og i weekenden 8.-9.
august afsluttes rækken af DG15demos med besøg af Susanne Jøker
Johnsen. Hun er repræsenteret i
museets samling og deltager i DG15
med tre stærke, blæste værker med
titlen ”Pollen”.

loppe- og antikmarked med glas. Vi
glæder os til at byde glasentusiaster,
købere og sælgere indenfor i haven
og håber, der vil være rig lejlighed til
at gøre gode fund.

Søndag 20. september kl. 14 giver
Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef, Designmuseum Danmark, et spændende indblik i ”Det
danske designboom”. Lars Dybdahl
er bl.a. forfatter til ”101 danske
designikoner”, som udkom i 2014,
”Dansk design 1945-1975” (2006)
og ”Den danske plakat” (1994).
Søndag 7. juni danner museumshaven rammen om et nyt initiativ, som gennemføres i samarbejde
med Glasmuseets Venner, nemlig et

Sommeren igennem kan man
nyde den skønne have og traditionen tro fejres haven i al dens
sanselige mangfoldighed den første søndag i september sammen
med bl.a. Ebeltoft DramBryggere,
Anni’s
Blomsterværksted
og
Rosenselskabet. Det endelige program annonceres, ligesom aktiviteterne, på museets hjemmeside og i
nyhedsbrevet.

Den 7. juni omdannes Glasmuseets
have for en dag til et marked, hvor
alle former for brugt kunst- og brugsglas kan købes og sælges under
åben himmel.
Glasmuseets Venner og Glasmuseet
Ebeltoft står bag initiativet, der giver
alle museumsgæster mulighed for at
gøre et godt køb! Da det er første
gang ideen afprøves, ved ingen,
hvad dagen byder – måske kan
du finde et tidligt arbejde af Finn
Lynggaard, den dråbeformede lommeflaske fra Holmegaard, du længe
har efterlyst, eller de isassietter, der
giver dig nostalgiske minder om
din barndoms besøg hos mormor.
Vi ved det endnu ikke, men sikkert er det, at det hele drejer sig
om glas. Brugsglas, kunstglas, kunsthåndværk – alle former for glas er
velkomment! Markedet har åbent i
museets almindelige åbningstid.
Har du selv glas, du kunne tænke
dig at sælge, har du også mulighed
for at deltage med en stand. Skriv
til Pia Bittner på Glasmuseet for
nærmere information.
Du kan fange hende på mailadressen: pia@glasmuseet.dk
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Tekst: Christine Andersen · Foto: Kirsten Alexandersen

Studieturen:
Glas og mere i Nordindien
I Glasmuseets butik købte jeg en
gang en lille hæfte, skrevet af Jan
Kock og Torben Sode, om glasmagere og glasperler i den nordlige
Indien. Da jeg hørte, at de ville lave
en studietur, skulle jeg bare med.
Som mange glasvenner ved, er en
glastur med Jan Kock en helt særlig
oplevelse. Turen til Indien i marts
2015 var helt enestående, så vi takker
virkelig for, at der blev plads til os.
Særlige oplevelser
Turen gik til Delhi, Agra, Jaipur og
Ahmedabad med udflugter til bl.a.
den store glasby, Ferozabad, og
landsbyen Purdilpur, hvor ældgamle
metoder stadig bruges til at fremstille
perler og armbånd. Vi så en del mere
udsøgt kunsthåndværk og tekstiler,
men her vil jeg holde mig til de steder, der ikke normalt er åbne for turister, og hvor der laves glas og perler.
Vi tilbragte en hel dag i Purdilpur.
Glasmagerne sad i ring om centralt opvarmede ovne, med hver sit
vindue til en lille potte med glas.
Teknikken er imponerende. For ensfarvede perler bruges en dorn i venstre hånd til at fange glasset an og
vinde det i en spiral om dornen. Med
et aflangt fladt formjern i højre hånd
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adskilles hver omgang til en perle.
De rulles mod formjernet, varmes
igennem, og rækken af perler bankes
af på en lille plade foran vinduet. Når
den næste række er klar, lægges den
forrige i en krukke til langsom afkøling, og endelige bankes de færdige
perler fra hinanden.
Armbånd laves enkeltvis, ved at glasset fanges an, og evt. pynt samles
fra en plade lige foran vinduet, hvor
stykkerne er lagt til forvarmning.
Ringen overføres fra dornen til en
roterende kegle, hvor den udvides
til den ønskede størrelse, og endelig
løftes af til afkøling.

er enkelt, men det kræver øvelse og
håndelag at fremstille perler!
Et højdepunkt i turen havde ikke
direkte med glas at gøre, men vi så,
hvordan efterkommere af de kunstnere, som udsmykkede Taj Mahal,
arbejder i dag med den samme pietra
dura-teknik. Mønstret tegnes op og
skæres ud. Med stor præcision skæres tilsvarende stykker i marmor,
perlemor og andre farvede sten for at
danne mønstret. Limen, som holder
stykkerne på plads, er en familiehemmelighed… Og kunstneren, som
viste os sine færdigheder, inviterede
hele gruppen til sin nevøs bryllup! Vi
fulgte optoget med brudgommen –
og de oplyste elefantfigurer, dans og
fyrværkeri – til det store, blomsterpyntede festtelt. Det var en uforglemmelig oplevelse!

Et af turens højdepunkter
På et andet værksted så vi, hvordan millefiori formes og stængerne
trækkes og bruges til at lave mønsterperler, inklusive de morsomme
’ansigts-perler’. Et andet sted så vi en
lampeglasmager i arbejde. Værktøjet

Industriglas
I Ferozabad så vi industriglas. På den
første fabrik hørte vi lidt af fabrikkens
historie. Man fremstillede mange
forskellige typer af emballageglas,
med over 2.000 varenumre. På selve
fabrikken brugte man, hvad Jan Kock
beskrev som det 19. århundredes

Stort værksted i glasbyen Ferozabad. Man
kan fremstille glas i alle former og farver.

Stabler af færdige glasarmbånd klar til at
blive dekoreret. Værksted i Ferozabad.

Typisk glashytte i Purdilpur. Her fremstilles
bl.a. perler og armbånd. De sidste drives
op på en kegle til den rette størrelse.

Spundet glasspiral tages af holderen og sprænges
på langs, så der dannes ringe, der efterfølgende
smeltes sammen. Værksted i Ferozabad.

teknologi. Højt over vores hoveder
blev glaspostene klippet af og blæst
automatisk i forme, mens flasker,
krukker og andre produkter løb på
transportbånd til sortering og køling.
En del af de høje flasker bukkede
over, men de blev simpelthen raget af
båndet. Glasset blev samlet senere til
genbrug. På en anden linje blev billygter presset. Det hele foregik i røg
og damp – og uden høreværn! Andre
steder sad kvinder og sorterede genbrugsglas, som udgjorde en ret stor
del af råvaren.

med forskellige kemikalier, som giver
farve, perleglans og andre effekter.

Imponerende glaspynt
Vi så også, hvordan rørperler laves,
som syes på tasker, kjoler og andet
til pynt. Fine glasrør trækkes 20-30
meter lange knækkes i længder og
bundtes. Skal de glimte metallisk,
bliver sølvnitrat suget igennem et
bundt af rørene – med munden, selv
om det måske er det mest sundhedsfarlige af alle processerne! Endelig
bliver bundterne af farvede rør knækket maskinelt til bittesmå perler i et
par millimeters længde. Andre steder
bliver perlerne kørt rund i tromler

Koordineret kaos
På den næste fabrik var stort set alle
produkter mundblæste. Umiddelbart
ligner det total kaos, men faktisk
er det utroligt koordineret. Glasset
fanges an, pustes til en boble, og
kastes til en glaspuster, der står ved
en form. Her bliver det til et drikkeglas, en lampeskærm, en vase, eller
hvad det nu skal være. Mænd gik
hurtigt frem og tilbage med glas på
pusterør til nedkølingsovnene, og i
hjørnerne sad andre med glødetråd,
som fjernede den overflødige top fra
glas og krukker. Det overflødige glas
blev sendt til omsmeltning. Selv om
det hed en fabrik, foregik alt i hånden lige fra starten til den endelige
kontrol og pakning.
På endnu en fabrik fremstillede man
meterlange spiraler af tynde, ensfarvede armbånd, som blev færdiggjort
i hånden. En industridiamant køres
på langs af spiralen og deler den
i ringe. En snor trækkes igennem,

Med håndkraft bores der hul i
karneolperle. Khambhat.

og de bliver bundtet klar til næste
proces. Armbåndene lægges adskilte
på flade bakker, som opvarmes i en
lehm, indtil de skårne ender smelter
sammen til en ring. Armbåndene
bliver bundtet igen og kørt til slibning
og/eller pynt med guld, og endelig til
basaren. Naturligvis fik vi også lov til
at besøge den del af basaren, hvor
armbånd kunne købes. Det var, som
Torben Sode sagde, som at slippe
børn løs i en slikbutik!
På godt og ondt så vi ikke, hvordan spejlglas laves, men vi så det
brugt i pynt på bygninger og tøj.
Produktionen var stoppet, dagen før
vi kom, men vi fik lov til at se ovnene,
hvor glaskugler blæses op til 60 cm i
diameter, og den smeltede legering af
bly og tin hældes i. Det er efterhånden en døende kunstart, fordi spejle
kan nu laves i plastik, sikkert både
lettere og mere miljøvenligt.
Der er ikke plads til de mange andre
udflugter, men vi kom hjem mætte af
indtryk efter en fantastisk tur – endnu
en gang tak til guiderne for et stort
arbejde!
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
The Chairman
The Chairman congratulates the museum on the
DG15 exhibition, which gives a fine overview of
developments in Danish glass and among Danish glass artists over the last 40 years. Fifty artists
are represented, and the informative catalogue
goes beyond an introduction of the works on
show with history and background provided by
Jan Kock and an article on current trends by Pia
Strandbygaard Bittner. The title, DG15, does not
immediately draw visitors in, and the Chairman
encourages members to bring their friends to increase the numbers of visitors to the museum.
Page 3
The Glass Lottery
Prizes and winners.
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Page 4
Trends in contemporary Danish glass
Besides showing the work of three generations
of Danish glass artists, the opening of DG15
was a chance to hear some of the artists talking about the ideas and considerations behind
their work. One of the pioneers from the 1970s,
Per-René Larsen, has shown a preference for an
amorphous expression in blown coloured glass,
allowing it to have a will of its own, and has
turned more recently to outdoor installations. In
contrast, Lisa Autogena’s works from the 1980s
showed stringent physical-mechanical aesthetics in clear, cast glass, still strongly represented
today. She has left glass and carries out conceptborne artistic projects that interact with the landscape and audience. Maj Britt Zelmer Olsen is
another artist who works with outdoor installations, and Maria Bang Espersen and Mia Lerssi
also use glass in conceptual art.
Pipaluk Lake, Pernille Braun and Maria Koshenkova also shared their experiences at the
opening of the exhibition. Maria Koshenkova’s
approach is liberated and sculptural, and Pipaluk
Lake represents focused experiments to explore
the sculptural possibilities of glass, moving into
large and sometimes very large formats. Pernille
Braun exploits the innate qualities of glass and
its distinctive transition from solid to fluid and
back, capturing the flow. Maintaining glass as
the bearing element is the distinguishing feature
of modern glass as an art form, and this approach
is notable in contemporary practice that often
operates independently of material preferences
across the wide palette of possibilities for artistic
expression available today.

Page 6

COLOURS 2015 at the
Hempel Glass Museum
Hempel, the world-leading supplier and manufacturer of paints, was founded in 1915, and the
exhibition COLOURS at the Hempel Glass Museum reflects the centenary. J.C. Hempel, who
founded the company and later the museum,
was passionately interested in glass from antiquity to his own time, and the theme of the exhibition links the paints to the richness of colour in
glass and reveals the museum’s visions for the future. It is curated by Susanne Jøker Johnsen with
Josephine Malling as the exhibition architect.
Several of the 16 artists represented work conceptually, often with political themes, describing vulnerability and exposure to danger. Jeffrey
Samiento from England has an immigrant background, and looks at the Eternal Foreigner. Guan
Donghai and Li Zhenning refer to politics in
China and Chinese mythology. Silvia Levenson’s
theme of ‘home’ shows the duality of security and
vulnerability. Emilia and Ilya Kabakov’s work,
the Eternal Emigrant, is concerned with refugees,
and was produced in collaboration with Berengo
Studios on Murano for the GLASSTRESS exhibition at the Biennale in Venice.
Amber Cowan, representing an environmentconscious generation, uses recycled glass, and
Anjali Srinivasan uses traditional Indian bangles
in her conceptual work. All the artists apply their
knowledge of the material and technical skills to
express artistic ideas in glass. David Magan from
Spain creates large, colourful geometric installations, and was invited to create a site-specific
work to be placed in front of the panorama window in the exhibition hall, where it is only lit by
daylight.
Page 9
Studio Glass 2015
BOX by Marte Kartfjord consists of a simple base
in plywood with a glass lid with three layers of
colour. The edge of the lid is polished to show
up the three colours, and the outer surface is
sandblasted and ground to give a refined surface
structure to match the wood and contrast with
the delicate smooth inner surface. Small base
with celadon-coloured lid and high base with
red lid.
Page 10 Activities at the Glasmuseum
Aoife Soden will be in the workshop on weekdays in the summer holiday, with family activities from 10.30 am to 12.30 pm. On selected
days guests can also try blowing glass, but advance booking is required. Craftsmanship and

background will be the themes for demonstrations and lectures by experts in connection with
DG15. Friday-Saturday, 23-24 May: Guests will
create a joint project with Maria Sparre Petersen,
ending with an event to bring glass out into a
public space.
Sunday 31 May: Designer Tora Urup will talk
about ‘Glass on the Table’. Weekend 4-5 July:
Tillie Burden will show examples of blown glass
in 3-D in the workshop, accompanied by Christian Rask, who obtains interesting results using
tree stumps as moulds for blowing glass. Sunday
19 July: Demonstration in the workshop by Steffen Dam. Weekend 8-9 August: Demonstration
by Susanne Jøker Johnsen.
Sunday 20 September: Lars Dybdahl, from the
Danish Museum of Art & Design, talk on “The
Danish Design Boom”. Sunday 7 June: Glass
market. See the website for details of other activities.
Page 11 Glass Market
A Glass Market will be held on Sunday 7 June,
where second-hand glass of all kinds will be on
sale – art glass, antiques or functional glass. This
is a new initiative, so anything can happen, but
all forms of glass are welcome. Perhaps there
will be an early piece by Finn Lynggaard, a collectors’ item from Holmegaard, or grandma’s
ice-cream dishes – who knows?
Page 12 A study tour in India
Jan Kock and Torben Sode led a study tour to
India, where the group were able to see many
kinds of traditional art and crafts. In the village of
Purdilpur bangles and beads, plain or decorated
with millefiori, are still made by hand by glassmakers seated round traditional ovens. Others
are worked with a blowlamp.
At a workshop in Agra, marble, mother-of-pearl
and other coloured stones were worked in pietra
dura in the same way as the patterns on the Taj
Mahal, and the owner invited the group to his
nephew’s wedding!
There are hundreds of glass factories in Ferozabad, some mechanised, while at others glass is
processed entirely by hand. The group also saw
bangles produced in long spirals, then separated,
and how tiny beads were made for embroidery
and textile decoration. The workshop where mirror glass is made had closed for the season, but
the ovens were still warm where glass globes
were blown and coated with a mixture of lead
and tin. Producing mirrors this way is a dying art,
as modern methods are easier and more environment friendly.
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14

8.-9. AUGUST KL. 11 - CA. 16

”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

Demo i værkstedet med
Susanne Jøker Johnsen.

22. - 24. MAJ
Workshop i værkstedet med glaskunstner,

15.-16 AUGUST KL. 11 - CA. 16

Maria Sparre-Petersen. Tilmeld. nødvendig.

Demo i værkstedet med Marie Retpen

27. - 31. MAJ
Glasmuseets Venner arrangerer en tur til
International Glass Festival i Stourbridges
og National Glass Center. Se mere på
hjemmeside: www.glasmuseetsvenner.dk

og Christian Rask.
SØNDAG 6. SEPTEMBER KL. 11-16
Sensommerdag i haven.
Sanselig sensommer med årstidens
dram, blomsterbinding og aktiviteter i

SØNDAG 31. MAJ KL. 14
”Glasset på bordet”.
Foredrag ved glasformgiver, Tora Urup.

have og værksted.

SØNDAG 7. JUNI KL. 10-17
Glasloppe- og antikmarked i museets have.

”Det danske designboom”.

30. JUNI – 7. AUGUST
Aktiviteter mandag-fredag kl. 10.30-12.30.
Fusing tirsdag 30/6, 7/7, 4/8
kl. 10.30 - 13 + kl. 14 - 16.
Støbning hver onsdag (samt tirsdag 14/7,
21/7, 28/7) kl. 10.30 - 13 + kl. 14 - 17.

DEN PERMANENTE
Blivende udstilling med udvalgte værker
fra Glasmuseet Ebeltofts samling.

SØNDAG 20. SEPTEMBER KL. 14
Foredrag ved biblioteks- og forskningschef,
Designmuseum Danmark, Lars Dybdahl.

GLASCAFÉEN

Detaljer om Glasmuseets aktiviteter kan
findes på www.glasmuseet.dk, som opdateres
løbende. Det er gratis at deltage i museets
arrangementer og ikke nødvendigt at tilmelde
sig, med mindre andet er anført. Der tages
forbehold for ændringer i programmet.

April - 28. juni ................. hverdage kl. 12-17

Begge aktiviteter koster kr. 75 + entré.

....................................... weekend kl. 11-17
29. juni - 9. august ...........alle dage kl. 10-22
10. august - 31. august..... hverdage kl. 12-17
....................................... weekend kl. 11-17
September - 19. oktober ... hverdage kl. 12-16
....................................... weekend kl. 11-16

4.-5. JULI KL. 11 - CA. 16
Demo i værkstedet med Tillie Burden.
SØNDAG 19. JULI KL. 13

DG15 – MODERNE DANSK
GLAS IGENNEM 40 ÅR
28. marts - 27. september 2015
Udstilling om moderne dansk glas præsenteret i to sideløbende udstillinger; en
kurateret del, som ser tilbage på dansk
glas igennem 40 år, og en censureret del,
der tegner et billede af moderne dansk
glas lige nu.

ÅBNINGSTIDER

Demo i værkstedet med Steffen Dam.
2/1 - 27/3 ............torsdag-søndag kl. 10-16

16/7, 23/7, 30/7

28/3 - 30/6 .................. alle dage kl. 10-17

KL. 10-12.30 & 13.30-16

1/7 - 16/8 ................... alle dage kl. 10-18

Prøv at blæse glas. Kr. 100 + entré.

17/8 - 31/10 ............... alle dage kl. 10-17

Tilmelding nødvendig.

1/11 - 30/12 ........torsdag-søndag kl. 10-16

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. 8634 1818.

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

