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Substans 2014
Substans i Bredgade Kunsthandel vises i sin 4. udgave.
Fra starten var det galleriets ønske med udstillingen at bryde med
opfattelsen af glaskunst som "noget pænt, pynteligt og ufarligt", som det
ses i boligprogrammer på tv, og i stedet vise andre sider af glassets
muligheder.
De første 3 år har Substans udstillingerne stræbt efter at vise aktuelle
strømninger og tendenser fra den danske studieglasscene gennem nye
værker af tre generationer, men denne gang er fokus et helt andet.
Kunstnerne har fået mere plads og råderum og har selv bestemt
udstillingens sammensætning. De 3 kunstnere fra Luftkraft Glasstudie har
ønsket at udstille omkring et fælles tema: ”Navigating the North” inspireret
af vikingetidens traditioner for navigation og transport.
Selv om de udstillede glasobjekter appellerer gennem meget forskellige
virkemidler, er et af de fælles træk, at håndværket her er en forudsætning,
men ikke et mål i sig selv. I Lene Bødkers skulpturer finder vi samspil
mellem deres kontur, farve og gennemgående lys. Hvordan lyset fanges og
det ydre kommer i dialog med rummet inden i glasset er et gennemgående
tema for hende. For Christina Rivett, derimod, spiller glassets transparens
en mindre rolle, det er den taktile overflade og det mere voldsomme, hun
koncentrerer sig om.
Forførende materialevirkninger er ligeledes fremmede for Pipaluk Lakes og
Pernille Brauns æstetik. Deres værker fødes som en interaktion mellem det
planlagte og tilfældige under selve arbejdsprocessen. Skønhed defineres
her ikke som noget perfekt, men findes i de delvis kollapsede former, det
frastødende, endog lidt morbide. Rå ufuldkommenhed og konnotationer til
det organiske kendetegner Pipaluks stadige eksperimenter, mens Pernille
søger dynamik i serielle værker i samspil med rum i form af
væginstallationer. Også Stine Bidstrup bevæger sig væk fra det
traditionelle udgangspunkt i håndværkerfaget og anvender glasset som en
del af cross-over eksperimenter, eksempelvis i sammenhæng med digitale
medier og lys.
De udstillede værker af disse kunstnere udfolder aspekter ved glasset, der
gør det muligt at definere glaskunst som et nutidigt kunstnerisk medie,
som har sit helt eget, uerstattelige nærmest uendelige potentiale. Det har
Bredgade Kunsthandel indset, som et af de få steder, der udstiller
skulpturelt glas. Annegrethe Davis ser det som en fornem opgave og
udfordring at gøre et bredere udsnit af publikum bekendt med glas som
kunstnerisk udtryksform. Man kan så spørge sig selv, hvad der får en ellers
klassisk gallerist til at bevæge sig i den retning. Jeg tror, det er fordi
glasset sniger sig langsomt ind på en, som et underfundigt materiale – på
samme tid skrøbeligt og stærkt, fordi glasset rummer nogle oplevelser, vi
stort set kun finder her. Derfor bliver man besat af glas.
Pavla Rossini

CHRISTINA RIVETT
Navigating the North: “I serien 'Lost and Left' bruger jeg massive glasstøbninger som
repræsentation af vandmassen over faktiske fundsteder på havbunden for vikingeskibe.
Søkort med topografiske dybdemålinger og marinearkæologiske noter har dikteret former
af 1000 års historisk arkiv. Jeg er fascineret af forbindelsen til fortiden som ligger under
overfladen, på dybder, svært tilgængeligt og svært aflæseligt.
Jeg støber glasset i en uhomogen blanding af opak og transperant karakter hvor de
forenklede former, som repræsenterer kystlinjer og dybder, lægges ind i en stram grid.
Således opløses det visuelle og den svære aflæselighed dyrkes. Ved at oversætte udsnit af
havet i en skala der kan overskues, giver jeg en fornemmelse af det tredimensionelle
univers, der ligger under overfladen.”
Christina Rivetts værker er overbevisende eksempler på glassets enorme potentiale og
kunstneriske spillerum. Hun lægger vægt på glassets strenge, intense, ligefrem aggressive
aspekter, hvorved hun kommer langt hinsides den klassiske æstetik, man normalt forbinder
med materialet. Helt systematisk undgår hun forførende materialevirkninger og virtuose
tekniske bedrifter og afviser at bruge blankt og glat glas.
Hovedinspirationen for hendes arbejde er bjerglandskaberne i New Zealand, hvor hun
boede og arbejdede i egen glashytte i fem år.
Hun omsatte sin fascination af sten og klipper til tætte, sammenhængende former med
grove overflader. De store naturoplevelser i dette land har sat deres præg på hendes unika
glas, også efter hun kom tilbage til Danmark i 2011, hvor hun etablerede sig i Luftkraft
Glasstudie på Amager i værkstedfællesskab sammen med Stine Bidstrup og Pernille Braun
og flere andre.
Hendes foretrukne teknik er formstøbning, en langsommelig, tidskrævende proces, der står
på i ugevis, før arbejdet kan gøres færdigt. Først laver hun modellen i ler, så bygger hun
kvarts-gips formen op omkring den, og først når lermodellen er fjernet, kan glasmaterialet
fyldes i og smeltes. Efter afkøling bliver værket nærmest vredet ud af formen, hvorved
rester af ler og gips bevares.
I de ældre Upsidedown skulpturer mærkes Christina Rivetts passion for bjergklatring. Nogle
af dem virker, som om hun har følt efter strukturer med plads til sine fingre, undersøgt
klippens linjer, former og tekstur. De nye, støbte skulpturer fra serien Insideout
karakteriseres ved mere kompakte og hullede formationer i matsort glasmasse med rillede
overflader. Men en dyster farvepalet understreger også her de forvredne objekters taktilitet
med mindelser om truende, utilgængelige klipper.
En ganske anden karakter har Christina Rivetts arbejder Small Bowls. Det er en
regelmæssig sammenstilling af hundredevis af støbte, små skåle i hvidligt, mat glas med
sort ornamentering, som tilsammen skaber forskellige motiver og giver værket et anstrøg
af spontanitet. Relationerne mellem de enkelte objekter er vigtig: først, når der skabes et
samlet billede af den stadigt gentagne form, træder nuanceforskellene i farve, struktur og
kant frem.

Christina Rivett: ”Lost and Left”, “Barsøe”, 2014,
støbt glas, 29 x 10 x 10 cm.

CHRISTINA RIVETT (født 1975 i Hørsholm)

UDDANNELSE/ARBEJDSERFARING
1995 Holbæk Kunsthøjskole
1999 Assistent for Rikke Hagen
2001 - 05 Danmarks Designskole, København
2003 Assistent for Charlie Meaker
2006 – 2011 eget værksted i Christchurch, New Zealand
2011 – medlem af Luftkraft Glasstudie, København
UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER
2004 ”Siden Sidst…Dansk Glas 2004”, Glasmuseet Ebeltoft
2005 Afgangsudstilling, Danmarks Designskole, København
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2007 Glasss, Holstebro Kunstmuseum og Designmuseum i Kbh.
2007 Molly Morpeth Canaday 3D Awards Glass, Whakatane District Museum, New Zealand
2010 Canterbury Glass Artists, COCA Gallery, Christchurch, New Zealand
2011 Substans ´11, Bredgade Kunsthandel, København
2012 Substans ´12, Bredgade Kunsthandel, København
2013 Glasss, Holstebro Kunstmuseum og Sofienholm, Kongens Lyngby
2014 Via Vandet, Palæfløjen, Roskilde Kunstforening, Roskilde
2014 Substans `14, Bredgade Kunsthandel, København
PRISER & LEGATER
2013 Arbejdslegat Statens Kunstfond
2014 Listed i New Glass Review 35 (The Corning Museum of Glass)
REPRÆSENTERET
Statens Kunstfond

Christina Rivett: ”Lost and Left”, “Barsøe”, 2014,
støbt glas, 29 x 10 x 10 cm.

LENE BØDKER
You are Embraised and at Home: ” Jer er inspireret af måden borgerskabet i slutningen af
1800-tallet dyrkede naturen i bred forstand. Stuk og ornamentik var på mode både i det
private og offentlige rum. Relieffernes ornamenter er hentet fra stuk og rosetter fra denne
periode.”
”Med Cylindrene søger jeg at indfange magien i det blæste glas, hvor man sanser den ydre og
indre form som værende et og det samme, men dog forskellig i stoflighed og glans. En følelse
af hud, indre organer, naturens puls frembragt ved aftryk af hvedekorn, lameller, grankogler
m.m.”
Der står megen anseelse omkring Lene Bødkers kunstneriske virke, hvilket afspejles i
tildelingen af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 2012 og internationalt i tildelingen af den
prestigefyldte pris The Kanazawa Glass Award. Hun har en imponerende produktion bag sig,
inklusive udførelse af flere monumentale rumudsmykninger. Også her er glasset
omdrejningspunktet, men bruges i kombination og i kontrast med andre materialer som metal
eller beton. Uanset formsprog og kunstnerisk udtryk er et gennemgående tema for hende at
udforske glassets karakter med de modsætningsfyldte egenskaber, som det indebærer:
massivitet/skrøbelighed, tyngde/lethed, lys/skygge, det flydende/faste.
Lene Bødker var blandt de første i Danmark, som anvendte “lost wax casting” teknikken til
sine skulpturelle objekter. Det er en krævende og indviklet proces, både hvad angår skabelse
af støbeformen og selve støbningen og afkølingen, og derpå efterbehandlingen af skulpturens
overflade. Hun vælger ofte at bearbejde den med hammer eller mejsel for at tilføre den en ru,
mat struktur. Det står i kontrast til de dele, som bliver slebet og blankpoleret, og som lader
beskueren synke helt ind i værkets indre. På den måde får glasset dybde, og skiftende
farvenuancer fremhæves alt efter lysets intensitet og materialets tykkelse.
Samme levende overfladestrukturer karakteriser også den anden gruppe værker, som skabes i
en anden teknik, som kunstneren kalder ”lost wax blowing”. Organiske materialer som kogler,
korn- aks, bark og lignende indarbejdes i voksmodeller og efter blæsning skaber de
mønsterformationer i glassets yderside. Selve værket har en geometrisk form, oftest er det et
cylindrisk rør, som varierer i størrelse, farvesammensætninger og overfladebearbejdning. Det
blæste glas såvel som slibningen udføres på tjekkiske glasværksteder.
Lene Bødkers skulpturer har gerne et abstrakt formsprog. Det organiske præg kan vække
associationer til natur og naturfølelser – fx i form af bølgende konturer i sammenhæng med
farver eller motiver som grene, stammer eller træstubbe. Senere værker tyder på at
kunstneren er på vej til et nyt udtryk og bevæger sig mod det figurative, og i hendes relieffer
spores ofte detaljer, som udspringer i afstøbninger af konkrete ting.

Lene Bødker: ”You are Embraised and at Home”
støbt glas, detalje, 49 x 99 x 5 cm.
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2001 – til nu eget glasstudie i Roskilde
UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER
1992 KE, Den Frie, Kbh.; 1993 Kunstnernes Forårsudstilling, Charlottenborg, Kbh.; 1994 Dansk
Glas, Glasmuseet Ebeltoft; 1995, -96 Dansk Design, Gl. Dok, Kbh.; 1996 Dansk Skulpturelt Glas,
Helligaandshuset, Kbh., Unika, Designmuseum, Kbh.; TFirst 10 Years, Glasmuseet Ebeltoft; Musée
du Verre, Charleroi, BE; 1997 Kvinnor i Norden, Kalmar, SE; 1998 New Danish Glass, National Glass
Centre, Sunderland, UK, Observationer, Rundetårn, Kbh.; 1999 Dansk Skulpturelt Glas, Glasmuseet
Ebeltoft; Aktuel Dansk Glaskunst, Museumsbygningen, Kbh., 2000 Planglas, Glasmuseet Ebeltoft,
Women Glass Artists Today, Kunstmuseum Düsseldorf; 2001 Religiøs Glaskunst, Glasmuseet
Ebeltoft; 2001, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 SOFA, New York, Chicago; 2002 Global Glass,
Marx-Saunders Gallery LTD, Chicago; 2003 UNIKA, Gjethuset, Frederiksværk; 2004 Siden Sidst,
Glasmuseet Ebeltoft; 2004, 2007, 2013-14 Glasss (Holstebro Kunstmuseum, Designmuseum, Kbh.,
Sofienholm, Lyngby); 2005 Kunstforeningen af 14. augusts 40 år, Designmuseum, Kbh.,
Velkommen tilbage, Galleri Grønlund, Kbh.; Contemporary Glass at Heller Gallery, N.Y.; 2007 The
International Exhibition of Glass, Notojima Glass Art Museum, Kanazawa (JP); Moderne Glaskunst,
Anneberg Samlingerne, Nykøbing Sj.; 2011 Dänisches Glass, Glasmuseeum Alter Hof Herding,
Coesfeld-Lette; Substans 11, Bredgade Kunstandel, Kbh.; 2012 Arkitektonisk Stuegang, Silkeborg
Bad, Bodil Manz/Lene Bødker, Holbæk KF, Perturbations, Musée Fabre, Montpellier, Substans 14,
Bredgade Kunstandel, Kbh.;
SEPARATUDSTILLINGER
1995 C.E. Fritzsche, Kbh.; 1999 Kunst & Kultur, Banegården, Aabenraa; 2000 Galleri Grønlund,
Kbh.; 2003 Galerie Danoise, Paris; 2004 Galerie Maria Lund, Paris; 2005 Politikens Galleri; 2007
Glasmuseet Ebeltoft; 2008 Galleri NB, Viborg; 2009 The Glassery, Stockholm, Galerie Maria Lund,
Paris; 2010 Leon Salet, Maastricht.
PRISER
1993 Dansk Kunsthåndværkerpris, præmieret af Statens Kunstfond; 1994 og -96 Yutta Cuny-Franz
Foundation Price; 1999 Ole Haslunds Kunstnerfond; 2001 Hempels Glaspris; 2007 The Grand Prize,
Kanazawa Glass Award; 2011 Inga og Ejvind Kold Christensens Fond, Anne Marie Carl-Nielsens
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UDSMYKNINGER
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Amtsrådsforeningen, Kbh., 2003; Statskraft, Oslo, 2013.
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Lene Bødker: ”Cylinder”
lost wax blæst glas, 46 x 26 x 20 cm.

PERNILLE BRAUN
Navigating the North: ”Jeg er interesseret i hvordan mennesket navigerer i tid og sted, og til
denne udstilling har jeg har arbejdet med ikoner; hvordan disse tjener til at definere tidsaldre,
samt de vilkår de er skabt under og deres betydning for eftertiden.
Det billedlige udgangspunkt har været bådprofiler og konstruktionsteknikker inspireret af
vikingetidens absolutte vartegn; skibet. Materialet glas er anvendt pga. dets evne til at overgå
til flydende substans, og repræsenterer vandet som det grundvilkår, der var medvirkende til
skabelsen af selve skibet. Ved dette har jeg ønsket at undersøge vandet som det abstrakte og
ukontrollerede, sammenført med skibet, som det konkrete og håndgribelige.”
Det, som fra starten har karakteriseret Pernille Brauns arbejde med glas, er hendes søgen
efter utraditionelle tekniske og kunstneriske indsigter. Hun hører til de kunstnere, som har
formået at flytte de bredt accepterede æstetiske normer, som man forbinder med glaskunst.
Hun har hverken brug for glassets transparens eller glans, man kan mærke, at det snarere er
det frastødende i materialet, som virker tiltrækkende. Allerede hendes tidlige værker
fremkalder ret uappetitlige associationer til filtrede, forvredne tarme eller indvolde.
Hendes værker har en sammensat, kompleks form med stærk visuel appel. De kan beskrives
som studier i bevægelse og snirklede former. De tidlige værker består af en sammensmeltet
klase af blæste bobler, delvis topkappede, hvorved det amorfe indre åbnes med en illusion af
konstant bevægelse. Også i de senere værker til ophængning udnytter hun glassets iboende
evne til at definere og gribe bevægelse. For hende er glas det ideelle medie, som giver
mulighed for at finde uforudsete resultater i en ophednings proces og bevidst arbejde med
paradokset mellem kontrol og tilfældighed.
Hun opbygger først figuren over metaltråde, hvorefter den deformeres under opvarmning –
fusing og slumping i ovnen. Indimellem virker resultatet som lidt kaotiske snoede
ophobninger med vægt på tilfældighederne i arbejdsprocessen, andre gange er det en mere
målrettet undersøgelse af konstruktionsprincipper – som i serien Mesh-up, hvor den stringente
trekantform opløses i processen.
Det til dato mest udfordrende projekt er Pernille Brauns væginstallation What Comes Down, som
består af en stor mængde dobbelte rørformer, som er forskellige i længde, tykkelse,
gennembrudte overlade strukturer og farvesammensætninger. De store variationer i den enkelte
form og imellem formerne indbyrdes skaber en visuelt dynamisk sammenhæng. Værket kan give
associationer til tekstil, det kan minde om stofruller af filt eller uld, lige som andre objekter fra
tidligere perioder kan ligne bundter af uldgarn, ophængt tovværk eller bånd. I de lodretformede
objekter udnytter kunstneren blandt andet tyngdekraften under slumping, således også i det
nyeste projekt Navigating the North. Sammen med to andre Luftkraft Studie medlemmer Stine
Bidstrup og Christina Rivett har hun valgt at forholde sig til emnet hav, navigation og lign., også
ud fra et historisk perspektiv.

Pernille Braun: ”Fast Forward Heavy Load”
glas, asketræ, 45 x 72x 14 cm.

PERNILLE BRAUN (født 1978 i København)
UDDANNELSE/ARBEJDSERFARING
2001-04 Glas og Keramikskolen på Bornholm, 2003 University of Art and Design, Helsinki (FI),
2004 -05 Orrefors Glasskole (S), 2006 – 08 MA Royal College of Art, London (UK).
1998-99 assistent hos Per René Larsen, 2000, -05 hos Lene Bødker og Skak Snitker; 2005–06
Glasværkstedet Celsius (Kbh.) – udøvende kunstner; 2008, -09 studieophold Pilchuck Glass School
(USA); siden 2009 udøvende kunstner hos Luftkraft Glasstudie (Kbh.); 2009 – 10, 2011, 2012 – 13
faglærer glas afd., vejleder og gæstelærer Kunstakademiets Designskole Bornholm, Nexø; 2012
forelæser og vejleder Royal College of Art, London (UK); 2014 ”Artist in residence” North Lands
Creative Glass, Lybster (SCO).
UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER
Glasss (2007 Holstebro Kunstmuseum og Designmuseum Danmark, 2013 – 14 Holstebro
Kunstmuseum og Sofienholm Lyngby), Moderne Glaskunst (2009 Hempel Glasmuseum, Nykøbing
Sj.), Small Show…(2009 Sotheby´s , Kiddell Gallery, London), EAiR (2009 Friesen Gallery, Seattle,
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Koldinghus), Tendenser (2011 F 15 Gallery, Moss), Substans ´11,´12 (Bredgade Kunsthandel,
Kbh.), From DK with Love (2012 Ampersand Gallery, Bruxelles), Galerie Nec (2012, -13 Paris),
”Mesh UP” (2012 sammen med Stine Bidstrup og Anne Torpe, Galleri Klejn, Allinge), Nordic
Contemporary Glass (2013 The Glass Factory Boda), Aurora- Nordic Contemporary Glass (2014
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UDVALGTE LEGATER
2006 Nordea Danmark-fonden, 2006, -08, -09, -10, -12 Knud Højgaards Fond, 2006, -07, -08
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REPRÆSENTERET
Statens Kunstfond, Kbh.; Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sj.; Victoria&Albert Museum, London;
Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem; Designmuseum Danmark, Kbh.; University of Art&Design,
Helsinki.

Pernille Braun: ”Fast Forward Heavy Load ll”
glas, asketræ, 45 x 72x 14 cm.

PIPALUK LAKE
”Mit arbejde bygger primært på eksperimenter med vinduesglas, som jeg sammen med
metaller organiserer i en ovn sådan, at ”planlagte tilfældigheder” opstår.
´Rivers og Float´er en serie fade, hvor glasstykkerne er præget ved afsmitning fra kobber,
messing og jern som i processen danner en slags ”naturens ornamentik”. Inspirationen
kommer fra træstammer og grene, der flydende i floder væver sig sammen i nye mønstre
bestemt af strømmen.
´From My Garden´ er en række objekter, jeg har skabt ved at bundte glasplader, pakket med
metaloxyder, papir og/eller emalje. Hængende i metaltråde i ovnen trækker tyngdekraften
under opvarmningen i glasset og derved dannes de vækstlignende former.”
Pipaluk Lake hører til de mest markante personligheder, der anvender glas som kunstnerisk
medie og som i mere end 25 år utrætteligt har eksperimenteret med sin teknik for at skabe
værker med stærk visuel appel. Det er selve arbejdsprocessen, som er den stærkeste
inspirationskilde, hvor formen vokser frem af en flade. Pipaluk Lake har udviklet en slumping
teknik, hvor udskårne stykker af vinduesglas placeres i en metalkonstruktion, blødgøres og
omformes i ovn. Det er således tyngdekraften, der får det smeltede glas til at løbe ned af og
synke hen over metaltrådende. Ophedede stykker af kobber- og messingplader oxyderer
glasset og skaber strukturelle aftryk på glassets ændrede form og præger dets farve.
Kunstneren bevæger sig væk fra alle de for glas kendte udtryk, og det som kendetegner
hendes værker, er en stræben eller søgen efter et fastfrosset øjeblik i det levende materiales
bevægelse. De skabes i kollision mellem det beherskede og det uventede og uforudsigelige. Et
gennemgående tema i Pipaluks skulpturer er vand og andre naturelementer og stemninger. De
kan minde om vand i bevægelse, flydende, bølgende havplanter o.lign. De organiske
vækstformer antyder noget natur uden at imitere naturen, de kan endog fremstå kunstige,
næsten dekadente. Vinduesglassets søgrønne nuancer med sarte rosa-beige-gyldne
farvetoninger kan illudere det nordiske hav og himmels blide farver, smeltende is eller blæst,
som griber fat i et stykke tøj.
Gennem årene er formsproget i Pipaluks glasskulpturer blevet friere og skalaen større. Hendes
oprindelige uddannelse som tekstildesigner skinner igennem i en del af hendes glaskunst.
Metaltrådene flettes og væves sammen i strukturer, som glasset så at sige draperes hen over.
De to forskellige materialer spiller sammen på en helt ny måde i Pipaluks seneste værker –
dér fremhæves metalstrukturens betydning og dens møde med levende glas. Jernrammen
kan endda skabe et konkret rum omkring glasdele, som hænger i luften i metalwire. Deres
form kan synes meget mere ubestemmelig, som født af mægtige naturkræfter og samtidig
sart og skrøbelig.

Pipaluk Lake: ”From My Garden ll” 2014
ovnformet glas, 35 x 18 x 13 cm.
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Håndværk Gammel Dok, Kbh. //2004 Afholdt masterclass/workshop under seminaret
SUPERDANISH, Habourfront Centre, Toronto (CA). //1993 – 96 udsmykning for
Frederikssundsvejens Skole, Kbh., 1998 udsmykning indvendigt Geels Kirkesal, Lundtofte Sogn og
Kirke, Virum, 2007 udvendigt samme sted og 2005 CEU Uddannelsescenter, Herning.
UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER
Aktuel Dansk Glaskunst (1999, Museumsbygningen Kunstauktioner, Kbh.), Nordic Glass (2000-2002
kunstindustrimuseer i Norden og de Baltiske lande); Religiøs Glaskunst (2001 Glasmuseet Ebeltoft);
Glasss (2004, -07, 2013-14 Holstebro Kunstmuseum, Design Museum, Kbh., Sofienholm, Lyngby);
Biennalen 04, 07, 09 for Kunsthåndværk og Design (Trapholt, Kolding) ; Juicy Jam & Jags (2006
Drud & Køppe Gallery, Kbh.); European Glass Context 08 (2008, Bornholm); Connections´09 European Glass Sculpture (2009, Galerie Mánes, Prag) Sjælens Spejl (2011 Holstebro
Kunstmuseum); Substans ´11, ´13 (Bredgade Kunsthandel, Kbh.), Perturbations (2012 Musée
Fabre, Montpellier) Nordic Contemporary Glass Art (2014 Pera Museum, Istanbul), Nordens Hus,
Thorshavn, Færøerne (2014). Flere gange repræsenteret på messer: SOFA (2005 NYC & 2004
Chicago) samt på Collect (2007 London), ART14 (2014 London) og på MINDCRAFT14 (2014
Milano). New Danish Glass (1998 University Center, Sunderland), Transparency (2007-08 Det
Danske Kulturinstitut: Beijing, Seoul, Guangzhou, Chengdu), Dänisches Glas (2011 Glasmuseum
Alter Hof Herding, Coesfeld-Lette).
UDVALGTE SEPARATUDSTILLINGER
1997, 2001 Galleri Grønlund, Kbh.; 2002 Museumsbygningen Kunstauktioner, Kbh.; 2004 Jyllands
Postens Galleri, Kbh.; 2006 Chappell Gallery New York; 2007 Drud & Køppe Galleri, Kbh.; 2008, 10, -12, -14 Galerie Maria Lund, Paris; 2009 Galleri Jytte Møller, Fredericia; 2011 Glasmuseet
Ebeltoft; 2012 Sophienholm, Lyngby.
PRISER
1996 Designfondens Designpris, 1999 Hempels Glaspris, 2001, 2005 Bronze- og Sølvmedalje:
Kunsthåndværkerprisen af 1879, 2001 Honorable Mentions, 2nd Cheongju Int. Crafts Competition
(KOR), 2003 Ole Haslunds Kunstnerfond, 2004 Inga og Ejvind Kold Christensens Fond, 2008 Anna
Klint Sørensens Fond, 2011 præmiering af udstillingen Drops, 2012 Jurors’ Choice i New Glasss
Review 33 (Corning USA).
UDVALGTE LEGATER
Statens Kunstfond (1991, -93, -96, -98, -99, 2000, -02, -03, -05, -06, -09, -11), Danish Crafts
(2010, -12), Nationalbankens Jubilæumsfond (1992, - 96, 2002, - 06, -09, -13), Bodil Pedersen
Fonden (1993), Augustinusfonden (2002, -12), Grosserer LF Foghts Fond (2011), Esther og Jep
Finks Mindefond (2011), Klitgården Fonden/Dr. Margrethe & Prins Henrik (2012).
REPRÆSENTERET
Designmuseum Danmark, Kbh.; Glasmuseet, Ebeltoft; Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sj.;
Holstebro Kunstmuseum; Glasmuseum Alter Hof Herding, Coesfeld-Lette (D); V&A Museum, London
(UK); Corning Museum of Glass (USA); Boston Museum of Fine Arts (USA).

Pipaluk Lake: ”Floder lV”
ovnformet glas, 36 x 52 cm.

STINE BIDSTRUP
Navigating the North:” Jeg er fascineret af den mystik og usikkerhed, der opstår i ethvert
forsøg på at afdække og bestemme historiske fup eller fakta. Vikingetidens “sólarsteinn”
(solsten) kendes ikke fra arkæologiske fund. Et stykke cordierit, der stadig sidder fast på et
stykke gnejs, og som alligevel kan være fuldt anvendeligt til navigationsformål, ser ikke ud af
noget, men var ifølge sagaerne en lysende sten ”hvorved man kan se hvor solen er på
himlen”. Jeg bruger glassets optiske virkemidler og lysabsorberende evner til skulpturelle
fortællinger om solstenen og vikingetidens måder at navigere gennem det ukendte. “
Stine Bidstrup tilhører den unge generation, som med selvfølgelighed bevæger sig i en
globaliseret kunstverden. Hun har fået sin uddannelse indenfor glas ikke kun i Skandinavien,
men også gennem en del studieophold i USA, som har medvirket til at udvikle hendes
interesse for andre former for bildende kunst.
Hendes alder taget i betragtning, er også hendes internationale
undervisningserfaring imponerende. I en meget ung alder blev hun initiativtager til Luftkraft
Studie på Amager, et værkstedsfællesskab, hvor flere kunstnere deler arbejdsfaciliteter.
Gennem årene har hun skabt en række interaktive installationer, som omfatter en bred vifte af
medier, herunder fotografi, grafik, video og lys. Stine bruger her oftest glassets optiske
egenskaber til at fokusere, forvrænge, forstørre og reflektere, og hun undersøger samspillet
mellem synssans, krop og omverden. Virkningen forstærkes yderligere ved at flerdoble
glaselementerne.
Også når der er tale om glasobjekter, er kunstnerens udgangspunkt konceptuelt: hun tilbyder
beskueren selv at tage på opdagelse i glassets univers, følge med og sanse, hvordan det
ændrer sig og hvilke mønstre der gemmer sig i dets indre. Stine Bidstrup selv fascineres af
mødet mellem mønster og flade og mønster og volumen. Til at skabe disse anvender hun
computergrafik, som efterfølgende i form af en folie overføres på en glasplade, som
sandblæses og farves. Geometriske mønstre kan i udgangspunktet virke som upersonlige
digitale “grid” , men når de lægges på glødende glas, strækker og forvrider de sig på
forskellige måder. På massive kugleformede objekter virker de som svævende slør, andre
gange kan et tæt, tyndt net endda minde om gamle venetianske dekorationsteknikker.
En spændende kontrast skabes specielt, når digitale mønstre inkorporeres på polygonale
skulpturelle objekter, som er blæst i engangs gipsform. Udgangspunktet for fremstilling af
slutformen er her en papirmodel, hvor kunstneren arbejder med endeløse variationer af en
foldet flade. Den følgende tidskrævende, langsommelige proces indebærer bl.a. fremstilling af
voksmodeller samt støbning af former i forskellige materialer. Resultatet er noget, som i sin
kompleksitet og diversitet minder om krystalformationer eller sofistikerede origamifigurer.

Stine Bidstrup: ”Solsten”
ovnformet glas med gravering, d. 24-30 cm.

Stine Bidstrup (født 1982 i København)
UDDANNELSE/ARBEJDSERFARING
2001 - 04 Glas og Keramikskolen på Bornholm, DK
2004 - 06 Rhode Island School of Design (Providence, USA)
2004, -11 Pilchuck Glass School (Washington State, USA)
2007 Initiativtager og grundlægger af arbejdsfællesskabet Luftkraft, Kbh.
Arbejdsophold/Stipendium: 2004, 2006, 2011 Pilchuck Glass School (USA), 2007, 2013 Wheaton
Arts (USA), 2008 – 09 Statens Værksteder for Kunst, Kbh., 2010 Rejmyre Art Lab Projects (SE),
2012 Chochoma Studio, Chennai (IN), 2013 University of Sunderland (UK).
Siden 2006 har hun været undervisningsassistent, gæstelærer eller foredragsholder på flere
glas/design skoler i USA (Rhode Island School of Design, Pilchuck Glass School, Cornish College of
Art, Alfred University, Virginia Commonwealth University), United Kingdom (University of
Sunderland, Royal College of Art) og Norge (Designhøjskolen i Bergen). 2008 -10 har hun undervist
på Engelsholm Højskole, 2009-14 henholdsvis faglærer, gæstelærer og vejleder på
Kunstakademiets Designskole Bornholm, 2014 Pilchuck Glass School (USA).
UDVALGTE GRUPPEUDSTILLINGER
2004, Glasmuseet Ebeltoft, Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2004, 2007, 2011, Trapholt &
Koldinghus, Glasss 2007, Holstebro Kunstmuseum og Designmuseum Danmark, Kunstnernes
Efterårsudstilling, 2007, Den Frie, Kbh. Forårsudstillingen, 2009, Charlottenborg, Kbh. Young &
Loving og Composites, ´09, ´12,´13 på S12 Galleri, Bergen, Kunsthåndværkprisen af 1879 2010,
Designmuseum Danmark, Kbh. Designer Zoo 2010, 2012, Kunstforeningen af 14. August 2011,
Designmuseum Danmark, Kbh. Substans ´11,´12, ´13 `14 Bredgade Kunsthandel, Kbh. Huset i
Asnæs (2008, 2012, 2013), Nordic Contemporary Glass (2013,The Glass Factory Boda). Sculpture
Biennale Kijkduin (2009, Haag, NL), The International Exhibition of Glass Kanazawa (2010, 2013
Design Center & Glass Art Museum Ishikawa, JP), Wheaton Art Center (2013, Museum of American
Glass, New Jersey, USA), Knotted Narratives (2013, Gallery Art Positive, Bajaj Capital Art House,
New Delhi, IN), Aurora- Nordic Contemporary Glass (2014, Pera Museum, Istanbul, TH), European
Glass Experience (2014, The Finnish Glass Museum, Riihimäki, FI, Murano Glass Museum, Venedig,
IT), Vitrum Balticum (2014, M.K. Ciurlionis National Museum of Art, Kaunas, LT).
SEPARATUDSTILLINGER
2010 Galleri Jytte Møller, Fredericia; 2011/12 “Studies in Search of Order and Chaos”, Glasmuseet
Ebeltoft; 2012 ”Årets Prismodtager”, Hempels Glasmuseum, Nykøbing Sj.;”Rupert´s Chaos”,
Galleri BOX, Lynfabrikken, Århus,”Mesh UP” Galleri Klejn, Bornholm.
UDVALGTE PRISER & LEGATER
2005 Talente Preis für Design, München; 2005, -11, -13 Grosserer L.F. Foghts Fond; 2005, -11 FrimodtHeineke Fonden; 2005, -11, -12 Knud Højgaards Fond; 2006, -07, -08, -11, -12 Danmarks Nationalbanks
Jubilæumsfond af 1968; 2008, - 10, -11, -12 Statens Kunstfond Arbejdslegat; 2010 Bronzemedalje
Kunsthåndværkerprisen af 1879; 2011 Esther & Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk,
2012 Hempel Glas Pris; 2012, -13 Dalhoff Larsens Fond; 2012, -13 Statens Kunstfond Rejselegat;
2013 Augustinus Fond; 2013, 2014 New Glass Review 34, 35 (The Corning Museum of Glass).
REPRÆSENTERET
Glasmuseet, Ebeltoft; Hempel Glasmuseum, Nykøbing Sj.; Kunstforeningen af 14. August, Kbh.;
Museum of American Glass, Milville (USA).

Stine Bidstrup: ”Solsten V” 2014
formblæst glas, 22 x 23 x 19 cm.
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