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England og til Tjekkiet, har været 
meget vellykkede med mange begej-
strede deltagere. En orientering om 
alle oplevelserne i Tjekkiet kan ses 
på foreningens hjemmeside www.
glasmuseetsvenner.dk. Og næste år 
står en rejse til USA på programmet.
Medlemmer kan købe årets studio-
glas. Foreningen søger hvert år at 
fi nde en ung glaskunstner, der kan 
tilbyde at lave et begrænset antal 
unikke glasobjekter. Årets studio-
glas sælges i et begrænset antal til 
en meget rimelig pris, og kun med-
lemmer kan købe.
Kun medlemmer kan deltage i Glas-
lotteriet! Hvert år foretages der ind-
køb af spændende glas, der indgår i 
glaslotteriets udtrækning, som fore-
går ved generalforsamlingen.
Der er mange fordele ved at være 
medlem af Glasmuseets Venner, - så 
var det ikke en idé at glæde en, du 
holder af, med et medlemskab?

Med venlig hilsen
Karen Siune

“Tide #2”, 2011 af Lisa Cahill.
Ovnformet glas, aluminium, stål 
800 x 1137 x 5 cm. 
Foto: Rohan Young
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“Tided #2”#2” 22011011 faf LiLisa C hCahillill

Tekst: Karen Siune

Giv et medlemskab i julegave!
Hvad med at give et medlemskab 
af Glasmussets Venner til den, der 
har alt? 
Tilbuddene til medlemmerne er 
mange og ganske specielle. Ud over 
gratis adgang til alle udstillinger, in-
vitationer til ferniseringer, rabat ved 
køb af glas så er der en lang række 
andre fordele.
Man kan få indsigt i, hvad der rører 
sig i glasverdenen. Glasposten, som 
er foreningens medlemsblad, tilby-
der medlemmerne artikler om, hvad 
der foregår på museet, hvor bl.a. ar-
bejdende kunstnere i Glashytten og 
spændende foredrag giver indblik i 
glassets verden.

Man kan få oplevelser! Man kan 
deltage i spændende rejser og deri-
gennem få ny viden og store ople-
velser. Foreningen tilbyder med-
lemmerne oplevelser med glas i 
centrum gennem rejser og udfl ugter 
til steder, hvor der foregår noget, 
der tiltrækker glasinteresserede. Rej-
serne, der har været afholdt i år til 
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Tekst: Jan Kock · Foto kirken: Galten Kirke · Foto De ti bud: Peter Brandes 

 DE TI BUD
- Peter Brandes i Galten Kirke

Lys og farver i afstemte mængder 
strømmer i dag ind af de 10 sto-
re vinduer i Galten Kirke vest for 
Aarhus. Det er noget nyt og anderle-
des, der er kommet til. Stedet har på 
det nærmeste fået ny identitet ved 
den gennemgribende renovering, Fortsættes næste side

der er sket af kirkerummet, og som 
stod klar i 2014. 
Udvendigt ligner kirken sig selv 
opført i røde mursten i 1884 til 
erstatning for en faldefærdig middel-
alderlig kirke. Bygningen er typisk 
for sin tid, og var dengang noget 

af det mest moderne. Kirkerummet 
stod i alt væsentligt, som det blev 
skabt ved opførslen, og inventaret 
var i alt væsentligt det samme, og 
på trods af en enkelt restaurering 

Galten Kirke, som den ligger i landskabet. 
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De ti bud 
af Peter Brandes 
til Galten Kirke
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for mange år tilbage, stod det støvet 
og noget gammeldags. Det trængte 
i højeste grad til at blive opdateret.
Projektet kom til at omfatte en 
næsten total renovering, med man-
ge tekniske forbedringer, men også 
en væsentlig kunstnerisk del, som 
kunstneren Peter Brandes stod for. 
Projektet kostede totalt 4,6 millio-
ner, hvor af menigheden selv havde 
rejst 1,4 millioner, sponsorer andre 
800.000 og provstiet stillede resten 
til rådighed.
Peter Brandes har skabt en ny fløj-
altertavle med et fornemt formsprog 
med et centralt åndeligt indhold i 
farver, der domineres af gyldent  og 

gult. De ti store vinduer i kor og skib 
stod med klare ruder og bad næsten 
om at blive brugt aktivt. Brandes 
fandt det helt oplagt, at her skulle 
de ti bud få lov til at brede sig. Hvert 
bud fik sit vindue og blev bema-
let med et motiv, som relaterede 
sig til det enkelte bud, foruden en 
kort indskrift med det aktuelle bud. 
Farvevalget er meget afbalanceret i 
overvejende lette gullige farver, som 
lader lyset komme til. Arbejdet er 
gjort i samarbejde med glarmester 
og glaskunstner Per Hebsgaard.
Værket er meget intenst og viser, at 
Peter Brandes er en meget rutine-
ret kunstner, som har taget denne 

opgave yderst seriøst. Galten Kirke 
er blevet tilført et kunstværk fyldt 
af ånd og et af de grundlæggende 
elementer i kristendommen, som 
går tilbage til Det gamle Testamente.
Se mere på kirkens hjemmeside:
www.galtenkirke.dk

Brandes har også andre betydelige 
arbejder i kirker på bedding, dels 
i Hvidbjerg i det nordjyske og dels 
et færdigt arbejde på Cornerstone 
University Christ Chapel nær 
Chicago, USA. På hjemmesiden 
www.cornerstone.edu/christ-chapel 
ligger en fornem video om arbejdet 
med værket.
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Netop på den tid af året, hvor der 
er koldest i Danmark, hvor træer 
og buske står med nøgne grene, 
og hvor landskabet er hvidt, gråt 
og sort, åbner udstillingen LIGHT 
TRANSLATIONS med værker af de 
to australske kunstnere, Lisa Cahill 
og Holly Grace. Og det er meget 
passende. For præcis den magiske 
oplevelse af et sneklædt, frostklart 
dansk landskab, fik stor betydning for 
Lisa Cahill, da hun som 12-årig var på 
julebesøg i Danmark. ”Det var som 
at træde ind i ét af H.C. Andersens 
eventyr,” fortæller hun. Siden har 
fornemmelsen for landskabets stem-
ning og visuelle karakteristika fulgt 
hende i arbejdet med glasset. Både 
Lisa Cahill og Holly Grace har stærk 
tilknytning til Danmark. Lisa Cahills 
mor er dansk, og hun har i en årræk-

ke boet i Danmark. Det var mens 
hun boede i Danmark i 1990erne, at 
hun besluttede at blive glaskunstner, 
og lige siden hun i 1996 flyttede til 

Australien og begyndte at studere 
glas, har hun besøgt Danmark næsten 
hvert år. Holly Grace begyndte at 
interessere sig for dansk design som 
studerende ved Monash University 
i Melbourne, hvor også Lisa Cahill 
studerede. I 2001 mødte Holly 
Grace Viki Noorman Kert, leder af 

glasafdelingen på Kunstakademiets 
Designskole Bornholm (dengang 
Glas- og Keramikskolen), under The 
Australian Glass Conference. Dette 
møde og den spirende interesse for 
dansk design resulterede i et legat fra 
The Australian Council for the Arts til 
et seks måneder langt studieophold 
ved skolen på Bornholm. Opholdet 
blev skelsættende for Holly Graces 
arbejde med glasset. Også hun fandt 
stor inspiration i Danmarks særlige 
landskabelige og klimatiske forhold; 
især lyset og kontrasten mellem de 
lange, lyse sommeraftener og de 
meget korte vinterdage. Men det var 
også i Danmark, hun begyndte at 
fotografere og studere landskabet for 
alvor. Oplevelsen af de fine nuancer i 
det danske landskab var en stor kon-
trast til det kystnære område, Holly 
Grace voksede op i Perth, Australien, 
og det åbnede hendes øjne for en ny 
måde at opfatte og fornemme land-
skabet og særligt lysets kvaliteter i 
landskabet på.

Begge kunstnere arbejder med glas-
set som en slags lærred. Lisa Cahill 
tager udgangspunkt i ovnformet glas, 
bygget op af lag på lag af sammen-
smeltede glasplader, ofte præsente-
ret som sammensatte vægpaneler, 
som bearbejdes individuelt gennem 
lagene ved hjælp af gravering (sand 
carving). Motiverne er abstraktioner 
over landskaber, hav, himmel og 
skyformationer, og er ofte indlejret i 

I udstillingen 
LIGHT TRANSLATIONS 
præsenterer to markante 

profi ler indenfor australsk glas 
nye perspektiver på 

landskabet - det australske 
såvel som det danske.

&
Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Light Translations 
- Lisa Cahill     Holly Grace
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LIGHT TRANSLATIONS

– nye værker af Lisa Cahill og Holly Grace 

kan ses i perioden 15. januar-10. april 2016. 
I åbningsweekenden vil begge kunstnere 

fortælle om deres arbejde ved en Artist Talk. 

en ”diset” eller tåget, særegen stem-
ning. Cahill har de senere år også 
udført flere større offentlige og pri-
vate udsmykninger skabt af adskillige 
ovnformede glasplader i varierende 
nuancer. Efter at have koncentreret 
sig om ovnformet glas er hun senest 
begyndt at interessere sig for at blæse 
glas. 

Holly Grace arbejder primært med 
blæst glas – enten i form af forskel-
lige former for beholdere eller som 
cylindre, der åbnes og efterfølgende 
ovnformes. Hun tilfører overfladen 
forskellige bladmetaller og sandblæ-
ser og graverer herefter motivet ind 
i glasset. Motiverne sandblæses på 
baggrund af egne, personlige foto-
grafier af virkelige landskaber, eller 
de opstår som imaginære landskaber, 
der bygges op af mønstre og tekstu-
rer fundet i naturen. Lyset, der træn-
ger igennem objekterne spiller en 
stor rolle som et element, der tilhører 
landskabet og giver det en helt egen 
stemning. Personlige fortolkninger og 
opfattelser af landskabet blander sig 
med erindring og nostalgi. 

Se mere på www.lisacahill.com og 
www.hollygrace.com
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Tekst: Dan Mølgaard

Dovne mexicanere i Ebeltoft
I de senere år har et par mexicanske 
brødre - Jamex og Einar De La Torre 
- gjort sig bemærket på internationa-
le udstillinger som to absolutte ene-
re på den aktuelle glaskunstscene. 
Og i foråret 2017 har Glasmuseet 
Ebeltoft inviteret dem til Østjylland 
for at deltage i udstillingsprojektet 
”De syv Dødssynder”, hvor syv af 
regionens museer sammen forhol-
der sig til de historiske dødssynder.

På museet har vi længe haft et 
ønske om at invitere de to kunst-
nere, og med deltagelsen i pro-
jektet omkring dødssynderne har 
vi fundet den rette anledning til at 
invitere dem. 

De La Torre-brødrene, der arbejder 
i et formsprog og en motivverden, 
der dybt forankret i den farverige 
mexicanske kultur, er kendt for at 
fremstille tableauer og installationer, 
der rummer talrige referencer til den 
fremherskende katolske kristne tro i 
Mexico, blandet op med elementer 
fra de oprindelige religioner som 
mayakulturens ånde- og dyretro 
og indianerritualer. Garneres dette 
med nutidige superhelte, tegnese-
riefigurer og en god gang almen 
galskab, har vi omtrentligt rammet 
brødrenes motivverden ind.
For en nordbo opfostret med form-
fuldendt glas, hvor det enkle og 
rene traditionelt er i højsædet, kan 

det være lidt svært at visualisere - 
og måske også at kapere? Brødrene 
sprænger ganske enkelt rammerne 
for studioglas og alt, hvad vi tradi-
tionelt ser på vore breddegrader. 
Men dette er netop en pointe i sig 
selv og en af bevæggrundene for 
at invitere dem til at udstille på 
museet!

Installationsfoto. 
Glazenhuis, 

Lommel, Belgien



DE SYV 

DØDSSYNDER
03.02 - 28.05.2017

Udstillingen med Jamex og Einar 

de la Torre er en del af et større 

udstillingsprojekt, hvor syv mu-

seer i Region Midtjylland deltager.

På syv samtidige udstillinger for-

holder inviterede danske og inter-

nationale kunstnere sig specifi kt 

til de syv dødssynder - stolthed, 

grådighed, vrede, begær, fråseri, 

misundelse og dovenskab.

Ud over Glasmuseet Ebeltoft 

deltager også Randers Kunst-

museum, Horsens Kunstmu-

seum, Skovgaard Museet Viborg, 

MUSE®UM i Skive, Holstebro 

Kunstmuseum og Museet for Re-

ligiøs Kunst i Lemvig. 

Projektet er støttet af Århus 2017.

Dovenskab
Jamex og Einar De La Torre vil til 
udstillingen lave værker, der speci-
fikt forholder sig til begrebet doven-
skab. Dovenskab, eller ladhed, er 
en af de historiske dødssynder. Og 
selv om kunstnernes praksis og bil-
ledsprog er sprængfyldt af energi og 
virketrang, giver det mening at bede 
to mexicanere om at forholde sig til 
begrebet. 
Med mexicanske rødder og nuvæ-
rende bopæl i San Diego i grænse-
landet mellem Amerika og Mexico 
kender De La Torre kun alt for 
godt til det amerikanske og globale, 
syn på mexicanere som værende 
luddovne. Billedet af den sovende 

”Pancho” under kaktussen kører 
uvilkårligt på vores indre blik. Men 
paradoksalt nok er det disse påståe-
de luddovne mexicanere, der hånd-
terer praktisk talt alt manuelt og 
hårdt fysisk arbejde i hele den syd-
lige del af Amerika. Og som mexica-
ner er man fanget i dette paradoks, 
og de to kunstnere har derfor taget 
imod opfordringen om at lave vær-
ker specifikt til Glasmuseet Ebeltoft 
til denne udstilling.
Selve udstillingen finder først sted 
i 2017, men planlægningen er alle-
rede nu i gang, da den indebærer, 
at de to kunstnere skal opholde sig i 
Ebeltoft i en længere periode for at 
arbejde i museets værksted. 

Installationsfoto. Glazenhuis, Lommel, Belgien

9
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Tekst: Jan Kock

Storytelling

De fleste glaskunstnere her i lan-
det såvel som udenlands har deres 
eget, karakteristiske udtryk i deres 
værker, hvor den valgte stil og den 
anvendte teknik tydeligt fortæller, 

hvem der står bag et aktuelt værk. 
På samme måde kan det ofte ses 
fra hvilken periode et værk er fra, 
da mange inden for en begrænset 
tid gennemarbejder et tema eller 
bestemte former. Et af de gedigne 
eksempler på noget sådan er de 
arbejder, som kunstnerparret Britta 
Madsen og Søren Gøttrup, som 
endog går længere end som så, 
frembringer, værker som rummer 
fortællinger – rent Storytelling for 
nu at tale nudansk. Intet er helligt 
og deres formsprog er robust, klart 

og tydeligt med mange nuancer 
med mindelser, der stilmæssigt går 
tilbage til Pop Art eller noget af det, 
der sker i USA i dag. 

Britta har tidligere arbejdet med 
tekstilkunst og Søren med maleriet. 
Men siden begyndelse af 1980 har 
de kun arbejdet med glas. Deres 
udgangspunkt er tykke glasplader og 
emaljefarver. Deres motiver vælges 
ofte i hverdagsting, som fx de farve-
glade billeder, der fremkommer ved 
gennemlysning af tasker i lufthav-
nens sikkerhedskontrol. Billederne 
omsættes så til tryk, som afsættes 
på glasplader, der er skåret ud som 
en passende håndtaske og derpå 
smeltet sammen i store ovne, så 
man har en håndtaske i glas med et 
røntgenbillede af indholdet. Rækken 
af motiver er på det nærmeste uen-
delig: frimærker, rygende pistoler, 

Tændstikæsken og Kings pakningen 
er typiske arbejder fra deres hånd.    

Søren Gøttrup og Britta Madsen har et tæt kunstnerisk samarbejde.

 - kunstnerparret Britta 
Madsen og Søren Gøttrup
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tændstikæsker, hjertestartere, klip-
pekort, benzindunke, advarselsskil-
te, shamaner, flåder af skibe eller 
biler, uspecificeret smørrebrød, hot-
dogs i mængder og meget mere. 
Mange af motiverne er malet på 
glaspladerne i klare emaljefarver 
med en meget bramfri og karakteri-
stisk hånd. Alt gjort i store størrelser 
og i klare farver. Ofte er flere lag 
glas smeltet sammen med motiver 
i flere niveauer, og på den måde 
opstår der tredimensionelle værker.
Et godt tegn på at Sørens og Brittas 
arbejder er folkelig kunst i bedste 
forstand er, at de får rigtigt mange 
bestillingsarbejder fra private, hvor 
udformningen er meget personlig og 
opstået efter samtale med bestilleren. 

Rækken af udsmykningsopgaver er 
også lang. En af de meget markante 
er 366 glastavler, som hver repræ-
senterer et koncentrat af dagens avis 
for året 2000. Værket blev erhvervet 
af Spar Nord Bank og nu hænger 
alle 366 sider i hallen til bankens 
hovedsæde i Aalborg. Det er værd 
at køre langt for at se dette værk, 
som smykker den lyse og åbne for-
hal og det samlende trappeforløb 
mellem etagerne. De mange aviser, 
som danner grundlag for historierne 
ligger pænt stablet og er udstillet 
sammen med værket.

Som katten sagde, siger Søren og 
Britta i en let omskrivning: ”Vi er 
sku vor egne”.

De 366 sider er anbragt over fl ere etager 
på Spar Nords hovedsæde.

Hver avisside er forsynet med dato. Det er 
de nyheder som Søren og Britta har vurde-
ret som væsentlige, der har fundet plads på 
dagens side.

Der er både viden og underholdning at fi nde.
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Tekst: Dan Mølgaard

FAKE - Britta & Søren
PREMIERE: Mapping Denmark

Udstillingen er den første i en ny 
række af udstillinger der har fokus på 
udviklingen indenfor dansk glas i alle 
afskygninger. Udstillingrækken, som 
vi kalder ”MAPPING DENMARK”, 
har karakter af mindre præsentatio-
ner af kunstnere som museet finder 
interessant at rette fokus på. Med 
MAPPING DENMARK ønsker vi at 
betone Glasmuseets rolle som loko-
motiv og omdrejningspunkt for den 

fortsatte udvikling af dansk glas. 
Dette gøres ved løbende at gøre 
det muligt for museet besøgende 
at orientere sig om væsentlige og/
eller bemærkelsesværdige danske 
glaskunstnere eller værksteder.

Udstillingsrækken har til hensigt at 
gøre det muligt for museets publi-
kum at holde sig orienteret om ud-
viklingen på den danske glasscene i 
bredeste forstand. Dette indebærer 
at udstillingsrækken kan præsentere 
både ”traditionelle” glashytter med 
fokus på kunsthåndværk såvel som 
værksteder og kunstnere, der forhol-
der sig til nye tendenser, og det er 
hensigten at rækken af udstillinger 
med tiden kommer ud i alle afkroge 
- geografisk såvel som glasfagligt.

Søren Gøttrup og Britta Madsens seneste værker kan ses på 
Glasmuseet Ebeltoft når museet den 15. januar 2016 slår dørene 
op for udstillingen FAKE. Udstillingen kan ses frem t il 10. april.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Julestemning på Glasmuseet Ebeltoft

I tiden op til jul vil Glasmuseet Ebel-
toft summe af liv, når børneguiderne 
Hanne og Jo inviterer kommunens 
yngste - børnehavebørn og 0. klasser 
- på det traditionsrige nissebesøg på 
Glasmuseet. I år skal børnene høre 
fortællingen om, hvordan museets 
husnisse overhovedet kom til at bo 
her, og så skal de hjælpe med at 
hitte den store sæk med julepynt, så 
juletræet kan blive pyntet på behørig 
vis. Det er en hyggelig tid, når jule-
spændte børn fylder museet med 
ægte juleglæde og begejstring over 
de flotte glasting , som nissen bor 
blandt.

Glasmaling og rundvisning
Museets gæster kan traditionen tro 
også selv lave et fint lille kunstværk 
i glas op til jul. I år kan man deko-
rere en flot glaskugle med skønne 
farver. Det sker søndag 6. december 
kl. 13-15 i biblioteket under kyndig 
og hyggelig vejledning fra Hanne 
Thorgaard. Kuglen er blæst i museets 

værksted og kan males i alle regn-
buens farver med glasmaling af god 
kvalitet. Julekuglen kan tages med 
hjem, så snart malingen er tørret. Det 
er ikke nødvendigt at tilmelde sig på 
forhånd. Klokken 14 samme dag er 
der mulighed for at gå med på en gui-
det tur i udstillingerne sammen med 
én af museets guider og høre nogle af 
de mange gode historier, der gemmer 
sig bag værkerne.

Julesalg til nissepriser
I weekenden 5.-6. december vil der 
desuden være mulighed for at gå 
på jagt blandt 2. sorteringsglas og 
nedsatte varer fra museets righoldige 
sortiment af glasdesign, som sælges 
fra butikken. Også kataloger vil være 
at købe til „nissepriser“, så kom og 
rod i kasserne og gør en god handel. 

Julekoncert
Tredje søndag i advent, den 13. de-
cember, vil Mols-Helgenæs Juniorkor 
synge julen ind på Glasmuseet. Koret, 

som ledes af 
Judith Völker, 
består af 22 
piger i alde-
ren 10 til 13 år. 
Juleprogrammet 
indeholder både 
kendte danske julesange og euro-
pæisk julemusik, bl.a. “Carol of the 
Children”, skrevet af den populære 
engelske komponist, John Rutter. 
Korleder, Judith Völker, har tidligere 
stået for julekoncerter på museet 
med børne- og ungekor fra Ebeltoft, 
hvor hun i fire år var organist. Nu 
har hun bosat sig i Begtrup, hvor 
hendes danske familie stammer fra, 
og spiller i kirkerne på Mols. Det er 
første gang Judith giver koncert på 
Glasmuseet Ebeltoft med Juniorkoret 
fra Mols-Helgenæs. Det er gratis at 
høre koncerten, når entréen til muse-
et er betalt. 

Se hele programmet på hjemmesiden 
www.glasmuseet.dk



which is true of work by Britta Madsen and Søren 
Gottrup. A modern expression for what they do is 
storytelling. Many nuances in their clear, robust 
idiom are unmistakable allusions to Pop Art, and 
to current trends in the USA. Since 1980 they have 
worked exclusively with glass, but previously, 
Britta worked with textiles, and Søren with paint-
ing. Their motifs may be inspired by the colourful 
images from airport security checks, printed on 
sheets of glass and fused to create bags with x-rays 
of the contents. The range of images is surprising 
and infi nite, often painted in brilliant enamel with 
a distinctively outspoken style. Combining images 
in several layers produces a three-dimensional 
effect. They receive numerous commissions for 
personal images designed for the specifi c client. 
They carry out decorative projects, notably one 
consisting of 366 glass plates representing daily 
newspapers from 2000, which was a leap year. 
The work was acquired by the Spar Nord Bank for 
the hall and staircases at the bank headquarters 
in Aalborg. Like cats, Britta Madsen and Søren 
Gottrup go their own ways.

Page 12  FAKE
Søren Gottrup and Britta Madsen’s latest works 
will be shown at Glasmuseet Ebeltoft from 15 
January to 10 April 2016. This exhibition, FAKE, 
is the fi rst of a series called MAPPING DENMARK, 
introducing artists of interest. With this series of 
exhibitions the museum wishes to emphasise its 
role in the development of Danish glass, informing 
visitors about the Danish glass scene in the widest 
sense. It will introduce “traditional” workshops fo-
cusing on craftsmanship and artists taking up new 
trends, and the series is intended in time to ex-
plore all the corners, geographically and in terms 
of glassmaking.

Page 13 Christmas at Glasmuseet Ebeltoft
There will be plenty of special activities at the mu-
seum in December.
Children’s guides Hanne and Jo will tell children 
about the museum’s own brownie and decorate 
the Christmas tree.
Sunday 6 December: Hanne Thorgaard will help 
visitors decorate a glass bauble.
Guided tour of the exhibitions with stories about 
glass exhibits.
5-6 December: Sales of glass seconds and cata-
logues at reduced prices
13 December: Christmas concert with the Mols-
Helgenæs Junior Choir under Judith Völker. Dan-
ish songs and European Christmas music, includ-
ing John Rutter’s Carol of the Children.

Page 2 Karen Siune, the Chairman writes:
What about membership of the Friends of the 
Glasmuseet as a Christmas present? She lists the 
advantages of membership: news of the glass 
world, tours and lectures and visits centred on 
glass, such as this year’s successful tours to Eng-
land and the Czech Republic, and the chance 
to take part in the glass lottery or buy the year’s 
studio glass, in addition to free admission to all 
exhibitions and reductions on purchases of glass. 
Membership is an ideal present for friends who 
have everything.

Page 3 The Ten Commandments – Peter 
 Brandes in Galten Church
Galten Church has undergone a radical refur-
bishment, which was completed in 2014. When 
it was built in 1884 to replace a dilapidated 
mediaeval building, the church was quite modern, 
but over the years had begun to look dated and 
old-fashioned.
The red-brick exterior is unchanged, but techni-
cal improvements and an essential artistic lift 
have given it a new identity. Peter Brandes has 
created a new triptych altarpiece in tones of yel-
low and gold. The ten clear glass windows prac-
tically asked to be put to use, and here the ten 
commandments seemed an obvious theme. A 
commandment is illustrated in each window, pre-
dominantly in light yellow shades, which allow 
the light to come in. The work was carried out in 
collaboration with the master glazier and artist Per 
Hebsgaard, and Galten Church has been enriched 
with an intensely spiritual work referring to one of 
the fundamental elements in Christianity, referring 
back to the Old Testament.

Page 6  Light Translations 
 – Lisa Cahill and Holly Grace
Two outstanding Australian artists introduce new 
perspectives on landscape, both Danish and Au-
stralian. The exhibition opens when Denmark is 
coldest, and a snowy Danish winter day made 
a strong impression on Lisa Cahill at the age of 
12. Both artists have strong connections with 
Denmark; Lisa Cahill’s mother is Danish, and she 
decided to become a glass artist while living in 
Denmark in the 1990s. Holly Grace became in-
terested in Danish design while studying in Mel-

bourne, and in 2001 she met Viki Noorman Kert, 
from the Glass and Ceramic School on Bornholm. 
With a grant from the Australian Council for the 
Arts, Holly Grace came to study on Bornholm. 
Both artists draw inspiration from Danish land-
scapes and the contrasts and quality of the light, 
and both work with glass as a canvas. Lisa Cahill 
uses kiln-formed glass and sand carving. She has 
recently become interested in blown glass. Holly 
Grace works primarily with blown glass, as vessels 
or opened, kiln-formed cylinders. She covers the 
surface with leaf metal, sand blasting and engrav-
ing the motif based on photographs or imaginary 
landscapes. 
The exhibition can be seen from 15 January to 10 
April, and the artists will give talks at the opening 
weekend.

Page 8 Idle Mexicans in Ebeltoft
Two brothers from Mexico, Jamex and Einar De 
La Torre, have attracted international attention as 
individualists on the glass scene. In spring 2017 
Glasmuseet Ebeltoft has invited them to take part 
in an exhibition project on the Seven Deadly Sins 
involving seven museums in the region. The broth-
ers’ work is clearly rooted in colourful Mexican 
culture, strongly infl uenced by the Catholic faith, 
but with elements from the Mayans and Indian rit-
uals. A few contemporary heroes and a sprinkling 
of craziness complete the picture.
They are a strong contrast to the Nordic perfec-
tionism and emphasis on simplicity: this is nothing 
like the studio glass normally seen here. Their ex-
hibition will specifi cally focus on Idleness or Sloth, 
one of the deadly sins attributed to Mexicans, of-
ten envisaged asleep under a cactus. In fact much 
of the hard physical work in the southern USA is 
handled by Mexicans, and the two brothers’ ap-
proach to their art is bursting with energy. The 
exhibition will be shown in 2017, but it is already 
being planned, as the brothers will be staying in 
Ebeltoft and working in the museum’s workshop.
Besides Glasmuseet Ebeltoft, museums in Randers, 
Horsens, Viborg, Skive, Holstebro and Lemvig are 
taking part, each showing an exhibition focused 
on one of the sins of pride, greed, lust, envy, glut-
tony, wrath and sloth. The project is supported by 
Aarhus 2017 and the exhibition can be seen from 
3 February to 28 May 2017.

Page 10 Storytelling
Most glass artists have a characteristic style and 
technique that makes their work clearly identifi -
able. When particular themes interest a number of 
artists at the same time, the period is also defi ned, 

Text by Christine Andersen 
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

LØRDAG 5. & SØN 6. DECEMBER 
KL. 10-16
Julesalg til nissepriser.

SØNDAG 6. DECEMBER KL. 13-15
Juleværksted. Dekorér en julekugle.
Kr. 50 + entré

SØNDAG 6. DECEMBER KL. 14
”Særlig søndag” - rundvisning for alle.

SØNDAG 13. DECEMBER KL. 14
Julekoncert med Mols-Helgenæs Juniorkor.

FREDAG 15. JANUAR KL. 17
Fernisering: ”Light Translations” og ”Fake”

LØRDAG 16. JANUAR
Kl. 11.00: Artist Talk med Lisa Cahill
Kl. 13.30: Uddeling af Finn Lynggaards Legat
Kl. 14.30: Artist Talk med Holly Grace

FREDAG 15. OG LØRDAG 16. JANUAR 
Venneweekend afholdes i Ebeltoft. 
I tilknytning til ferniseringen af Glasmuseets 
nye udstillinger fredag den 15. er der fælles 
middag, som Glasmuseets Venner kan tilmelde 
sig. 
Lørdag den 16. er der på museet uddeling af 
Finn Lynggaards Legat samt Artist Talks af de 
udstillende kunstnere.

Hotel Ebeltoft Strand tilbyder foreningens 
medlemmer ophold med rabat i forbindelse 
med denne weekends arrangementer.
Det nærmere program, hoteltilbud samt til-
melding kan ses på foreningens hjemmeside.

AKTIVITETER

SØNDAG 17. JANUAR KL. 14
”Særlig søndag” - rundvisning for alle

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig 

museets aktiviteter med mindre andet er 

anført. Der tages forbehold for ændringer 

i programmet. Se www.glasmuseet.dk. 

HANDS ON/HANDS OFF 
Afgangsudstilling, Danmarks Designskole 
Bornholm, glaslinien. 
10. oktober - 31. december 2015

COGENT WHISPER
Installation af Jack Wax, USA 
10. oktober - 31. december 2015

NEW ADDITIONS
En præsentation af nye værker tilgået 
Glasmuseets samling 2012-15
10. oktober 2015 - 10. april 2016

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

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

UDSTILLINGER

ÅBNINGSTIDER

2/1 - 27/3 ............torsdag-søndag kl. 10-16
28/3 - 30/6 .................. alle dage kl. 10-17 
1/7 - 16/8 ...................  alle dage kl. 10-18
17/8 - 31/10 ...............  alle dage kl. 10-17
1/11 - 30/12 ........torsdag-søndag kl. 10-16

Museet er lukket den 24., 25. og 31. decem-
ber 2015 samt 1. januar 2016. I påsken er 
museet åbent alle dage.
* I uge 7 & 8 er museet også åbent mandag 
og tirsdag. 

*

GLASCAFÉEN

20. okt. - 19. dec.  ....torsdag-fredag kl. 12-16
....................................... weekend kl. 11-16

Caféen er lukket i januar. 
Køkkenet lukker en halv time før caféens 
lukketid. 

Caféen holder gerne aftenåbent ved forud-
bestillinger 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.

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


