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Endnu tid til at se oceanet
Goplen på forsiden af dette nummer af
Glasposten skal tages som et udtryk for, at
der endnu er tid til at nå at se eller gense
udstillingen OCEAN.
Udstillingen, der åbnede i marts, har været
velbesøgt, og de mange spændende figurer har betaget både børn og voksne. Ved
siden af udstillingen har der på museet og
specielt i Glashytten været en række andre
aktiviteter både for voksne og børn. Noget
af det, som børnene har kunnet prøve, har
været at lave billeder i glas ved anvendelse
af fusingteknik, hvilket blev en velbesøgt
aktivitet i Glashytten. Andet har været at
få taget afstøbninger af hænder eller fødder, så man kunne hjembringe sin fod eller
hånd som et varigt minde om besøget på
Glasmuseet i Ebeltoft.
Med OCEAN har museet i høj grad været
internationalt orienteret med deltagelse af

FINN LYNGGAARDS FOND

LEGATUDDELING
I forbindelse med Finn Lynggaards 80
års fødselsdag, den 11. januar 2010,
blev der, som gave, etableret en fond,
som en hyldest til en stor kunstner og
iværksætter.
Fonden har til formål, hvert år på Finn
Lynggaards fødselsdag, at uddele et
legat i størrelsesordenen kr. 10.000,til en udøvende dansk glaskunstner
med henblik på videreuddannelse eller
studie-/inspirationsrejse.
Send din ansøgning til os
Fondsbestyrelsen indkalder hermed
ansøgere til legatuddelingen i januar
2014. Ansøgere bedes inden den 15.
november 2013 fremsende en kortfattet, skriftlig ansøgning med CV til:
Bestyrelsen
Finn Lynggaards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft
glasmuseet@glasmuseet.dk
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udstillere fra en lang række lande spændende fra Japan, Australien, USA, UK, Italien
m.fl. Udstillingen har formået at vise spændvidden i forestillingerne om, hvad der kunne
tænkes at forekomme i havet. Fantasien bliver sat på en prøve ikke kun for unge, men
også for ældre besøgende.
Udstillingen slutter et par dage inde i november, hvorefter museet koncentrer sig om
nordisk glas. Som det fremgår af artiklerne
inde i bladet, er der særligt fokus på svensk
glas i form af en stor udstilling af Bertil Valliens arbejder. Denne udstilling åbner i midten af november, og i tillæg til denne åbning
vil Glasmuseets Venner arrangere en såkaldt
venneweekend med middag på ferniseringsdagen den 15. november. Det nærmere
program vil blive præsenteret i næste nummer af Glasposten, der udkommer ultimo
oktober. For de særligt interesserede kan
programmet for venneweekenden, så snart
det foreligger, findes på venneforeningens
hjemmeside.
Ligeledes medio november viser Ned Cantrell, som gennem en årrække sammen med
Karen Nyholm har haft værksted i Aarhus,
en række af sine egne spændende arbejder
i form af en STUDY-udstilling. Glasposten
bringer i dette nummer et interview med
Ned Cantrell.
Et særligt fokus på nordiske glas vil blive
omdrejningspunkt for næste nummer af
Glasposten. God fornøjelse med det foreliggende og det kommende nummer af
glasposten. Fortsat god
fornøjelse med at følge
udviklingen i glaskunst.
Med venlig hilsen
Karen Siune
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Tekst: Sandra Blach

Bertil Vallien vender tilbage til Ebeltoft

”Glas giver muligheder som intet
andet materiale. Det har alt. For
mig er glasværkstedet centrum for
alt. Det er som at øse indhold ud
af en vulkan og se glødende lava
blive til is. At kende det præcise
tidspunkt, hvor man kan fange et
skifte i lys eller udtryk og fravriste
glasset dets hemmelighed, er, hvad
det hele handler om.”
Bertil Vallien

Det er knap 20 år siden Bertil Vallien
sidst besøgte Ebeltoft – det var i forbindelse med hans soloudstilling på
museet i 1994. Vi har forsøgt at få
ham til Ebeltoft en del gange siden,
men på grund af forskellige faktorer
har det ikke været muligt. Nu er
det endeligt lykkedes for os – Bertil
kommer til Ebeltoft i november til
opsætningen og åbning af hans store
retrospektive udstilling, som skal
vises i den nye fløj samt flere rum i
Toldboden.
Udstillingen er oprindeligt kurateret
af Adriano Berengo og Börge Kamras
i 2012 og har været vist i Venedig og
Lucca i Italien. Den åbnes i Ebeltoft
fredag den 15. november og vil vise
ca. 50 værker skabt af Bertil gennem hans lange karriere med glas.
Fotos: Orrefors Kosta Boda.
Et udvalg af værker fra udstillingen.

Værkerne er blevet til hos Åfors/
Kosta Boda i Sverige, som har været
hans partner og sponsor i mange
år. Han har været tilknyttet glasfabrikken som designer siden 1963,
og han har skabt en lang række
klassiske produkter og serier f.eks.
Château, som stadig er i produktion.
Bertil Vallien er dog mest kendt
som sandstøbningens mester – en
teknik han har udviklet over mange
år. Værkerne i udstillingen er alle
sandstøbte værker, og man vil have
en enestående chance for at opleve
hans berømte både, hoveder og figurer samt flere større installationer.
I forbindelsen med åbningen vil
Bertil give en rundvisning i udstillingen samt en Artist’s Talk. Flere
oplysninger i næste Glaspost.

3

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Obstruction!

THE STUDY PRÆSENTERER

NED CANTRELL
16.11.2013 - 16.03.2014

I den legendariske undergrundsbiograf “Slagtehal 3” i Mejlgade i Aarhus
var jeg for år tilbage så heldig at
tilbringe en aften i selskab med en
amerikansk filmhistoriker, som viste
en stak tidlige Warner Bros tegnefilm, som med tiden var blevet
forbudt.
Blandt filmene var også en politisk ukorrekt udgave af ”De tre små
grise”. Da jeg for nylig besøgte Ned
Cantrells værksted, kom jeg til at
tænke på denne filmoplevelse. Ned
har nemlig også sin egen version af
historien om grisene og ulven, og i
hans arbejde finder man et tilsva-

4

Værkstedsbilleder,
fotos: Poul Nyholm.

rende skævt univers – provokerende,
originalt, humoristisk, kitschet – hvor
uskyldige tegnefilmsfigurer antænder bomber, ryger cigaretter, spiser
McDonalds og er på sprøjten. Ned
Cantrells univers er ikke for sarte
sjæle, men en guldgrube for de, der
gerne vil provokeres og kan lide at
blive udfordret.
Den 16. november åbner Studyudstillingen ”Obstruction!” på Glasmuseet Ebeltoft med et spændende
kig ind i Neds kunstneriske arbejdsproces.

“As the crow fries”, Ned Cantrell.

Kontraster og popkultur
I Ned Cantrells værksted i Aarhus
finder man både eksempler på hans
karakteristiske tegneseriefigurer men
også pragtfulde drikkeglas på stilk
og fade og vaser med grafiske spiralmønstre, der vidner om håndværksmæssig dygtighed og indgående kendskab til klassiske glasteknikker. Ikke overraskende modtog
Ned i 2011 Kunsthåndværkerprisen
af 1879, sølvmedaljen, for én af disse
smukke vaser.

så objekterne bliver vedkommende,
indholdsrige og refererer til vores
hverdag. I hans værksted findes flere
eksempler på mutationer mellem de
fine teknikker og hverdagsobjekter:
Coca colaflasker med svungne venetianske krummelurer, hvide plastickrus af blæst glas på kunstfærdig
glasstilk, en McDonald’s bøtte i reticello. Og så er der skulpturerne og
de små tableauer, der på tegneserieagtig facon fortæller skæve historier
ved hjælp af figurer og genstande
hentet fra hverdagen - banalskræller,
cigaretskod, papkrus, Coca colaflasker, McDonald’s merchandise og
Disneyfigurer – fremstillet i glas.
”Alle kender til dét at glide i en bananskræl, men når man laver den i et
andet materiale, ændrer man meningen,” fortæller Ned. Bananskrællen
er nærmest blevet en signatur for
Ned Cantrell, og den ses i mange
af hans værker. Måske en hyldest til

Men det, der virkelig interesserer
Ned, er kontrasterne, sammenstødet
mellem finkultur og populærkultur,
og dét at pille ”det højrøvede” af
glasset, for at bruge hans egne ord,

“Paradoksalt blev min
kreativitet styrket af denne
kunstneriske spændetrøje.”
Ned Cantrell

Andy Warhol og hans banantryk på
Velvet Underground & Nicos album
fra 1967 1). Ned kan på mange måder
kaldes en moderne popkunstner, der
griber fat i populærkulturens ikoner
og gennem sine værker forholder sig
til det forbrugersamfund, vi lever i.
Forhindringer
Forud for den kommende Study-udstilling på Glasmuseet har Ned Can-

Ned Cantrell (f. 1975, UK) er uddannet på Surrey Institute of Art and
design, Farnham, England, og kom
til Danmark for 15 år siden for at arbejde med Finn Lynggaard. Herefter
arbejdede han for Tobias Møhl og
forskellige steder i Tyskland, Norge
og Sverige.
Som 20-årig opholdt han sig på
Hadeland Glasværk, Norge, hvor han
fremstillede nisser 2 somre i træk.
Efterfølgende tog han til Sverige for
at arbejde for Richard Rackham og
genfandt her kærligheden til arbejdet
med glasset. Siden 2004 har han haft
eget værksted, ”Nyholm Cantrell
Glas”, i Aarhus sammen med Karen
Nyholm, som han mødte på Glas- og
Keramikskolen på Bornholm.

trell opstillet en række forhindringer. Idéen stammer dels fra koreograf Palle Granhøj, som benytter
”obstruction” som en arbejdsmetode indenfor dansen, dels fra Lars
von Triers berømte benspænd, der
i 2003 udfordrede Jørgen Leth på
fem forskellige måder i skabelsen
af fem forskellige dokumentarfilm
(”De 5 bespænd”). I fodbold dømmes ”obstruction”, når en modspiller løber ind foran én og spærrer
vejen, og det er netop det, der er
tale om her. At lægge forhindringer
ind for rutinen og den vante fremgangsmåde og dermed bane vejen
for nye metoder og kunstneriske
muligheder.
I Study-udstillingen vil Ned tage udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr ”Den lille pige med svovlstikkerne”. Historien er kendt af de fleste
og byder på mange interessante elementer: Det er op til jul, væggene
bliver usynlige, og der optræder
syner. Én af forhindringerne er at
undlade farve med det resultat, at
historiens sørgelige stemning bliver
meget håndgribelig i den farveløse
pige og genstandene omkring hende. På én gang nostalgisk som en
gammel s/h film og hypermoderne i
sin inddragelse af cigaretskod, tomme flasker, krøllede plastickrus og
sprøjter – en herlig blanding af popkultur og nutidig ”socialrealisme”
med et Cantrellsk twist.

“Matchgirl”, prototype, Ned Cantrell.

I udstillingen vil man kunne se hele
processen fra idé til færdigt værk og
få et indblik i Ned Cantrells kreative
univers. De færdige værker suppleres med skitser, billeder, prøver og
tekster om symbolikken og måske
af en demo i museets værksted, der
viser, hvordan Ned arbejder med
”obstruction” som metode. Det er
H.C. Andersen for fortsættere og
et interessant eksempel på en sammensat kunstner, der i høj grad også
hører hjemme i samtidskunstens
visuelle univers.
”Obstruction!” bliver Glasmuseet
femte Study-udstilling. Udstillingen
kan ses fra 16. november 2013 til
den 16. marts 2014. Læs mere om
The Study på www.glasmuseet.dk
Noter
1) ”The Devil is in the Detail”, Tom Jørgensen, anmelder for JP og redaktør på
Kunstavisen, www.nyholmcantrell.dk.
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Tekst: Dan Andersen · Foto: Ole Akhøj

Interview med Karin Mørch
- i anledning af Hempels Glaspris 2013

Hvorfor blev du glaskunstner?
Det var naturligt for mig at vælge
glasset som barn af et glashjem.
Som ung teenager tjente jeg lommepenge ved at slibe brevpressere for
min far, og jeg opdagede hurtigt en
god materialefornemmelse.
Jeg var på Glas & Keramikskolen
på Bornholm, her begyndte det for
alvor at blive rigtigt spændende. Jeg
var med det samme helt solgt og
betaget af materialet.
Du fortæller, at ord inspirerer dig.
Jeg finder ord som enkelthed, geometri og naturfænomener som frak-
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taler meget interessante. Det er de
ting og personligheder, der rør noget
i mig, taler til mig, som kan virke
stærkt inspirerende på mig.
Det er folk som Naum Gabo, Robert
Jacobsen, Utzon og Gaudi og aktuelle som Tom Friedman og Tara Donavan. Personer der bruger genkendelige emner, der sættes sammen til
noget mere komplekst for tilslut at stå
som en unik simpel skulptur.
Du nævner også musik,
hvordan inspirerer det dig?
Jeg elsker musik. Jeg hører moderne
jazz, elektronisk rock, r&b soul og
funk, mens jeg arbejder. Det er Miles
Davis, Susi Hyldgård, David Bowie
og Prince. For tiden hører jeg rigtigt
meget et nyt dansk band Quadron.
Du fortæller, du er
optaget af forandringer?
Jeg er optaget af de forandringer,
der sker i formgivningsprocessen. Fra
tanke, til streger, 3D tegninger, profiludskæring af skabeloner, udskæring i polystyren eller modellering
i voks. Støbeforme, brænding, slibning, polering og til sidst sandblæsning.
Fra tanke til færdigt produkt kan der
nemt gå op til en månedstid. Den
oprindelige tanke, er måske ikke helt
den samme som det færdige resultat,
men den forvandling og de overvejelser, der har været undervejs,

Se www.karinmorch.dk

er alle sammen med til at forandre
noget i mig. Jeg inspireres og er tit på
vej et nyt sted hen, inden jeg egentlig
er færdig. Når et objekt så er færdigt,
skal det jo opleves, og der kan forandringerne sagtens fortsætte.
Et værk på værkstedet er langt fra det
samme, som det, der bliver udstillet i
en sammenhæng med andre værker
og i et rent rum.
Glasset forandrer sig. Det transparente glas især fanger lyset og afspej-

ler og forvrænger sine omgivelser.
Farverne kan forandre sig i løbet af
dagen.
Hvad betyder Hempels Glaspris
for dig?
Det er en fantastisk anerkendelse
og bekræftelse på, at jeg bevæger
mig i den rigtige retning. Det åbner
for alvor op for mit mod til at prøve
kræfter med glasset. Jeg er utroligt
privilegeret, glad og stolt.
Dan Andersen
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Tekst: Karen Siune · Foto: Hans Ringmacher

Frivillig på Glasmuseet
En meget stor del af Glasmuseets
mange medarbejdere er frivillige,
der ulønnet varetager mange forskellige opgaver. Blandt opgaverne
er flaghejsningen, hvilket de tidlige
gæster oplever, det er modtagelsen i receptionen, betjeningen i
de to butikker og orientering om
udstillingerne. Ligeledes er der frivillige, der efter kyndig vejledning
fra museets udstillingsarrangører
hjælper med at arrangere udstillingerne, hvilket ofte involverer omfattende arbejde. Nogle af de frivillige hjælper endvidere med at holde
museets have. Opgaverne er mange.
I sommeren 2013 blev det ved et
morgenmøde debatteret, hvad der
gjorde det attraktivt at være frivillig på Glasmuseet. Som formand
for Glasmuseets Venner deltog jeg
i dette møde for at lære mere om,
hvad der gennem en årrække har
drevet et stort antal kvinder og nu
også et stigende antal mænd til at
lægge et betragteligt antal timer i
arbejdet som frivillig medhjælp på
Glasmuseet.
Stolte og bærende på en stærk
”Vi-følelse” med museet.
Min overordnede oplevelse fra den-
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ne medarbejderdebat, der var initieret af museets nye direktør Dan
Mølgaard, er, at man som medarbejder på museet er stolt af Glasmuseet
og dets mange smukke udstillinger.
Derudover er man glade for det
sociale fællesskab, glade for det
interne venskab, der eksisterer
blandt medarbejderne, og som det
blev fremført fra flere sider ”hvis der
er noget, fx. kasseapparatet, man
ikke kan finde ud af, så er der altid
hjælp at få fra en af dem ovenpå”
dvs. fra en af de fastansatte, som i
antal er ganske få. Uden de mange
frivillige kunne museet ikke eksistere
og slet ikke yde den service, som vi
som besøgende nyder godt af.
Oplevelsen af et arbejdsfællesskab
er ikke så overraskende, selv om
arbejdsindsatsen blandt de frivillige
er meget spredt; en oplevelse af
fællesskab er veldokumenteret også
i anden sammenhæng, men blandt
medarbejderne på Glasmuseet blev
der derudover givet udtryk for en
stærk ”vi-følelse” gående på, at man
føler sig som en vigtig del af museet
og derfor har en stærk oplevelse
af at udgøre en del af museet som
institution. ”Vi-følelsen” er et meget
stærkt sammenholdsfænomen, som

giver glæde i sig selv sammen med
stoltheden ved at være en del af
dette museum. At yde en indsats i
det smukke miljø, som de forskellige
glasudstillinger udgør, giver i sig selv
en oplevelse, der kan føre til, at man
næsten, hvilket jeg hørte en enkelt
udtrykke, kan blive bekymret for, om
man kan blive for gammel til at yde
en indsats på museet.
Den nuværende gruppe af frivillige
rummer kvinder, der har været på
museet i en årrække, men også et
stort antal nye frivillige og herunder
altså flere mænd.
Inden for det seneste år er nogle af
de frivillige, der gennem en årrække
har ydet en stor indsats for museet,
afgået ved døden, således senest
Lis Bisp og tidligere på året Kirsten
Starcke og Kitty Johansen. Det bliver
aldrig for sent til at mindes deres
indsats for museet. Nogle få stopper med at arbejde på museet for

at få tid til anden aktivitet. Birte
Olsen er en af dem, der har været
med i mere end 22 år; hun har nu
valgt at ophøre med sin indsats som
frivillig på museet. Jeg har i sensommeren interviewet Birte Olsen for
at fange hendes reflektioner. Hvad
betød Glasmuseet for Birte Olsen,
som udover arbejdet som frivillig på
museet også i en årrække var formand for Glasmussets Venner.
Reflektioner over 22 års
arbejde med Glasmuseet.
”Den gode stemning kommer snigende, når man åbner døren til
museet”, denne bemærkning er en
af de meget stærke indikationer på,
at Glasmuseet har betydet meget for
Birte Olsen.

“Solskin, frihed og et smukt
stykke glas må man have.”
Birte Olsen

”Man skal investere sin energi i
noget, man finder væsentligt,” og
”man skal foretage valg, der giver et
menneske indsigt”! Siden Birte Olsen
gav en væsentlig del af sin energi til
Glasmuseet gennem 22 år, så har
hun altså fundet, at Glasmuseet var
væsentligt at investere i.
Birte Olsen blev medlem af Glasmueets Venner i slutningen af
1980erne uden rigtig at vide noget
om foreningen, men hun besluttede
at sætte sig ind i, hvad der foregik,
så hun mødte op til generalforsamling, en generalforsamling der i de
tidlige år kunne rummes i køkkenet
på Glasmuseet, - senere blev det
til deltagelse i generalforsamlinger
i Dronningesalen på museets og
senere igen på Ebeltoft Strand. Birte
fandt interesse i venneforeningens
arbejde og gik ind i det som frivillig
arbejdskraft på museet og senere
som formand for venneforeningen
gennem en årrække.

Foto: Privat

Arbejdet som frivillig på museet er
særdeles krævende, fremfører Birte
Olsen. Det kræver stor fleksibilitet,
og man skal gøre sig umage i forhold
til den sociale omgang med så mange
forskellige. ”Fingerspidsfornemmelse
kræves, da det er en broget flok,
man samarbejder med”.
Gensidig respekt og en oplevelse af
tryghed kan medføre dejlige ople-

velser og godt humør. Og det er
ikke kun de andre frivillige eller
museets faste personale, Birte Olsen
her tænker på, idet hun udtaler: ”De
besøgende gør vores mund i godt
humør!” Engagementet i forhold til
Venneforeningen er opretholdt gennem mange år, og uanset at Birte
Olsen har haft travlt med en række
andre gøremål, så anbefaler hun, at
man engagerer sig i Glasmuseet med
beundring og respekt for den kunstneriske indsats, der præsenteres på
museet. Som afslutning på interviewet kan man passende bringe sentensen: ”I min barndom havde man
ikke travlt, - vi havde simpelthen
ikke tid til det!”
Glasmusets Venner siger tak til Birte
Olsen for hendes store indsats for
Glasmuseet og for venneforeningen
med et håb om, at der er andre
ildsjæle, som er parate til at levere
en indsats for museet.
”Solskin, frihed og et smukt stykke
glas må man have” er den afsluttende bemærkning fra Birte Olsen.
Glasmuseet kan så rigeligt opfylde
kravet om et smukt stykke glas, og
placeringen af Glasmuseet i Ebeltoft
giver oplevelsen af solskin og frihed,
så hermed er der givet en anbefaling
af arbejdet som frivillig.
Karen Siune

9

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Efterårsoplevelser på Glasmuseet Ebeltoft
riske fregatter ”Jylland” og ”USS
Constitution”. Søsterskibene optræder begge i museets Oceanudstilling
i Thérèse Lahaies installation
”Forgotten Ocean”. Som ung arbejdede Lahaie på ”Constitution”, også
kaldet ”Old Ironside”, og da hun
fandt ud af at ”Jylland” er nærmeste
nabo til Glasmuseet, satte det tankerne i gang. Hvad mon de gamle
træskibe tænker på? Hvad drømmer
de om, når de ikke længere sejler?

Sensommerens program af aktiviteter åbner med fristende dråber og
inspiration til årstidens dram, når vi
igen siger haps, haps, haps og byder
Ebeltoft Drambryggere velkommen i
museets have lørdag 14. september.
Overdrambrygger Mariann Adams
lover at løfte sløret for drambrygningens hemmeligheder og byder
også på smagsprøver denne dag. I
Glascaféen serverer Jette Christensen
hjemmelavede sild med nye øl fra
Ebeltoft Gårdbryggeri.
To historiske skibe fulde af historier
Søndag 29. september kl. 14 fortæller Benno Blæsild, direktør for
Fregatten Jylland, om de to histo-
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Da ordet ”fregatten” lyder som ”forgotten”, når en amerikaner udtaler
det, og Lahaies venner – og sågar
computerens stavekontrol – spurgte,
om hun mon mente ”forgotten”, når
hun fortalte om Fregatten, slog det
hende, at dét, de to gamle krigsskibe
drømmer om, må være det glemte
ocean og tiden, hvor de sejlede på
havene. Deraf titlen på værket i
udstillingen - ”Forgotten Ocean”.

Efterårsferie med film og foredrag
Efterårsferien står også i havets tegn
men først er der traditionen tro Kulturnat fredag den 11. oktober. Denne aften er der fra kl. 19-21 mulighed
for at blæse en julekugle sammen
med museets glaspustere (begrænset antal) og kl. 19.30 fortæller
Glasmuseets direktør, Dan Mølgaard, om sine yndlingsværker.
Inden foredraget byder Glascaféen
fra kl. 18 på Kulturnatmiddag med
spansk forret, italiensk hovedret og
fransk dessert. Ring og hør mere på
telefon 8634 1818 eller 2142 1186.
Søndag 13. oktober er der fusing i
Glashytten, mandag den 14. og tirsdag den 15. oktober er der efterårs-

Tekst: Jørn Bech · Foto: Ditte Hvas

Ditte Hvas
Vinder af Finn Lynggaard
Legatet 2013
Mød fotograf og erhvervsdykker Søren
Larsen på Glasmuseet i efterårsferien.

støbning - alle dage med mulighed
for blandt andet at lave sit eget
lille glasæble i anledning af byens
Ebelfestival.
Onsdag den 16. oktober kl. 19 er det
igen tid til ”Go’nat på museerne” –
en traditionsrig aften efter lukketid
i det stemningsfulde museum oplyst af stearinlys. Denne aften viser
Glasmuseet den åndeløst smukke
film ”Oceans”, der tager os med
under havets overflade til en fantastisk verden af liv og farver.
Filmen introduceres af havbiolog og
erhvervsdykker, Søren Larsen.

tæller om sine oplevelser fra verdens
bedste dykkersteder og også går i
dybden med sit yndlingsdykkerområde – de danske farvande.
Søren Larsen har gennem seks år
været fotograf og tilrettelægger på
tv-programmet ”Under overfladen”, TV2-regionerne og har sammen med Peter Bondo Christensen
bidraget med en pragtfuld artikel til
Glasmuseets Oceankatalog.
Arrangementerne i efterårsferien afslutter rækken af aktiviteter, der
handler om livet i og på havet i tilknytning til Oceanudstillingen.
Udstillingens sidste dag er søndag
den 3. november, og har man endnu
ikke nået at gå med på en rundvisning, er det absolut sidste chance
denne ”Særlige søndag”, hvor der
er guidet tur for alle interesserede
kl. 14.

Torsdag den 17. oktober kan man
kl. 14 opleve Søren Larsen som engageret foredragsholder, når han for-

Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Se www.glasmuseet.dk

”Hvilken dejlig nyhed og start på det
nye år. Tusind tak til Finn Lynggaard
for den smukke tanke med legatet, og selvfølgelig alle involverede omkring fonden, Glasmuseets
Venner og Glasmuseet.” Ditte Hvas
Læs Ditte Hvas’ spændende beretning på foreningens hjemmeside
www.glasmuseetsvenner.dk, om
hendes studierejse til New York,
hvor hun har mødt andre kunstnere,
der arbejder med pâte de verre teknikken, som hun selv.
Ditte kom bl.a. omkring Heller
Gallery i New York, Urban Glass,
i Brooklyn og Corning Museum of
Glass, det største glasmuseum i verden, med en samling af glas der
strækker sig over 3.500 år.
Derudover deltog hun i et kursus på
Oatka School of Glass: “Illuminating
Glass: Vitreous Enamels on Pâte de
Verre” og er vendt hjem fyldt med
inspiration fra rejsen til New York.

11

Tekst: Morten Ledet

EXIT 13
Årets seks glas-afgængere fra bornholmerskolen
kommer fra her og der og er på vej hid og did.
Jonatan Wallin

Juni er eksamenstid på Designskolens kunsthåndværkeruddannelse
på Bornholm. Seks glaskunstnere fik
afgang sammen med næsten dobbelt så mange keramikere. Deres
afgangsværker har kunnet ses på
først Bornholms Kunstmuseum og
dernæst frem til udgangen af august
i Designer Zoo i København, og fra
den 7. september til den 20. oktober skal man besøge Skagen Odde
Naturcenter for at se det ny glas.

tre års dialog mellem materialer, teknikker og meget personlige udtryk.
Materialerne, eksperimenterne og
teknikkerne er ligesom de studerende selv blevet grundigt udfordret
i den reflekterende proces.”
Jonatan Wallin
Globetrotteren Jonatan Wallin står
for de redesignede italienske vin-

Og det skorter hverken på kvalitet
eller diversitet. Årets afgangsprojekter viser en lyst til at eksperimentere
med boblende strukturer, nostalgiske udflugter, ubemærkede berøringer, taktile stævnemøder, øjenfrydende objekter og redesignede
italienske vinglas. Der er blevet søgt
efter grænserne både teknisk og
æstetisk – hvad kan glas, og er der
overhovedet en ende på hvordan det
kan se ud?

Charlotte Lemaire
Franske Charlotte Lemaire står for de
ubemærkede berøringer – ”At røre
uden at bemærke” – hvor hun med
svage aftryk i formblæst glas efterligner de ting man rører ved uden at
man egentlig bemærker berøringen,
som fx sokken på foden, uret om
håndledet, og trøjen man har på.
Ulla Hein
Nybornholmske Ulla Hein står for
de nostalgiske udflugter. Hun har
reflekteret over det klassiske håndværk og gjort noget småt og gammelt, stort og nyt. Kniplinger i størrelse XXXL og dog så småt at det
ikke skulle være muligt at støbe det
i en form, men det kunne hun alligevel – næsten.

Eller som skolen selv formulerer det:
”Afgangsprojekterne er resultatet af
Charlotte Lemaire
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glas. Han er fascineret af det gamle glashåndværk, men når man så
mestrer teknikken, gør det ikke
noget, at man redesigner. Da slet
ikke når man gør det yndefuldt. Det
må være en drøm at drikke af dem,
men et mareridt at vaske dem op…

Karin Forslund
Svenske Karin Forslund står for de
boblende strukturer med glas som
spilkogende væske frosset i et splitsekund. Nu er glas jo en sej væske,
så det går knap så hurtigt, og selv
om glas som sådan ikke kan koge,
så ser det sådan ud når luft og damp
skal ud af det smeltende glas – her
med ekstra kraft af damp fra våde
gipsforme.

Karin Forslund

Mette Birk
Jyske Mette Birk står for de taktile
stævnemøder med nogle glas- og
betonkakler med i bogstaveligste forstand stoflige overflader. Det giver
nogle spændende modsætninger
både materialerne imellem og mellem materiale og tekstur. Måske
brugskunst i stor skala – fx som
vægbeklædning.

Alexander Grahn
Svenske Alexander Grahn står for de
øjenfrydende objekter ”Eye Delight”
med stort tykt friblæst glas efterfølgende koldt bearbejdet med beskæring og slibning. Nogle kulørte ’vinduer’ som både kan fremhæve og
skjule glassets natur såvel som det
der ses igennem det.
På linje med tidligere år er der udgivet et hæfte med et par ’postkort’ for
hver afgænger. Billederne i hæftet og
billederne her kan afvige noget fra de
udstillede værker.

Mette Birk

Alexander Grahn
Ulla Hein
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
The Chairman writes
There is still time to see the Ocean exhibition,
which runs until November. Since it opened in
March it has been well visited, with children and
adults alike fascinated by the works and activities.
Children enjoyed fusing and sand-casting in the
workshop.
Ocean was a truly international exhibition, also
showing the breadth of experience and inspiration
that can be drawn from the sea. Afterwards the museum will focus on Scandinavian glass, and in particular a retrospective exhibition of work by Bertil
Vallien from Sweden. A Friends’ Weekend will be
organised for the opening. Some of Ned Cantrell’s
work will be shown in the Study at the same time.
Page 3
Bertil Vallien returns to Ebeltoft
“No other material has all the possibilities of glass…
like watching the contents of a volcano turning to
ice.” It is almost 20 years since Bertil Vallien last
visited Ebeltoft with a solo exhibition in 1994. Now
he is able to return in November to set up a major
retrospective exhibition, originally curated by Adriano Berengo and Börge Kamrås in 2012 and shown
in Venice and Lucca in Italy. It will open in Ebeltoft in November with about 50 sand-cast works
created at Åfors and Kosta Boda. Bertil Vallien has
designed glass since 1963, and some of his classic
series are still in production. There will be more
details in the next number of Glasposten.
Page 4

Obstruction!
Ned Cantrell in the Study
“Paradoxically, my creativity was strengthened by
the artistic strait-jacket.” Ned Cantrell’s lively and
politically un-correct version of the Three Little Pigs
reminded Pia Strandbygaard Bittner of a cartoon
film banned by Warner Brothers. Ned’s universe is
humorous and provocative, and includes familiar
cartoon figures in surprising situations or activities,
but his glasses and vases with classical spiral patterns show the craftsmanship that won the Arts and
Crafts Prize of 1879 silver medal in 2011.
Ned is interested in contrasts and in taking the
snobbery out of glass. His workshop is full of models in refined glass techniques of everyday objects
like fast-food packaging or a banana skin. In the
Study, his theme is Obstruction, inspired by artists’
projects in other media to break with routine and
open the way for new artistic opportunities. One of
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the ‘obstructions’ is not using colour, which adds
a special atmosphere to the Cantrellian version of
Hans Christian Andersen’s Little Match Girl, adding
a twist of modern social realism to the wistful tale.
Ned Cantrell trained at the Surrey Institute of Art
and Design and the Glass and Ceramic School on
Bornholm. He has worked with Finn Lynggaard
and Tobias Møhl, and at workshops in Germany,
Norway and Sweden. He runs Nyholm Cantrell
Glas with his partner Karen Nyholm in Aarhus.
Page 6

Interview with Karin Mørch,
winner of Hempel’s Glass Prize 2013
After growing up with glass and earning pocket
money polishing her father’s paperweights, it was
natural for Karin Mørch to study at the Glass and
Ceramic School on Bornholm. She is interested in
simplicity, geometry and natural phenomena, and
draws inspiration from architecture or music she
listens to while she works. She is also very conscious of changes that occur in the month-long design process, so the finished product may be quite
different from the original idea. Something changes
in her too, and changes continue in a glass object
after it is finished. Colours shift as the glass catches
the varying light during the day, or objects seen
through it are distorted.
Karin Mørch is proud to receive Hempel’s Glass
Prize in acknowledgement of her work and encouragement to continue.
Page 8
Volunteers at the Glasmuseum
Most of those who work at the Glasmuseum are
volunteers. They are not paid for welcoming guests,
serving in the two shops, or for their knowledgeable guidance through the exhibitions. They take
on many of the tasks of setting up exhibitions under
the supervision of the organisers, and volunteers
look after the museum’s garden too.
Karen Siune attended a meeting where they discussed what attracts volunteers to the Glasmuseum: they are proud of the museum and the beautiful exhibitions. They also enjoy the community
spirit and the friendships that arise, while several
mentioned that there is always help at hand from
the small number of paid staff ‘upstairs’.
The museum could not exist without the volunteers, and some have contributed for many years.
A few have passed away, but a large number of
new members have volunteered. Since she volunteered in the early days, Birte Olsen has invested a
great deal of energy in the museum, and served for
a period as Chairman of the Friends of the Glasmuseum. She admits it is demanding, and calls for tact
in dealing with many different people, but they are

always in good spirits. After 22 years she has decided to stop, and the Museum is very grateful to Birte
for her efforts. She recommends others to commit
some time as volunteers. “Sunshine, freedom and a
piece of beautiful glass are things one simply must
have”, and all three can be found at the museum.”
Page 10
Activities at the Museum
14 September: Ebeltoft Drambryggere with schnapps.
29 September: Talk by Benno Blæsild on two historic ships: the frigates Jylland and USS Constitution, which inspired Thérèse Lahaie’s Forgotten
Ocean. 11 October: Culture evening and dinner,
when Director Dan Mølgaard will talk about his
encounters with art. 14-15 October: Sand casting in the Workshop. 16 October: Goodnight by
candlelight and the underwater film Oceans introduced by marine biologist Søren Larsen. 17 October: Søren Larsen talks about diving and experiences below the surface of the sea
Special Sunday 3 November - the very last chance
for a guided tour before Oceans closes.
Page 11
Ditte Hvass, in New York
In the New Year, Ditte Hvass was very grateful to
receive the Finn Lynggaard Award, which she spent
on a study tour to New York. At the Corning Museum she met others who work with pâte de verre
like herself, and on her tour of the museum saw
preparations for an exhibition of work by René Lalique. Maria Bang Espersen was artist in residence in
March. Ditte Hvass visited Urban Glass in Brooklyn, where new facilities for artists will open soon.
She also attended a course on Vitreous Enamels on
pâte de verre at the Oatka School of Glass, taught
by Alicia Lomné. This is something Ditte Hvass
will explore further in her new home in Skælskør,
where she wrote that her new oven was full of work
inspired by her trip to New York.
Page 12
Graduation from Bornholm
Six students graduated this year on the glass line at
the Royal Danish Academy of Design Bornholm,
after “three years of dialogue between materials,
techniques and highly personal expressions.” Coming from France, Sweden, Jutland and Bornholm,
they have explored to the limits both technically
and aesthetically. Charlotte Lemaire’s theme was
unnoticed contacts; Karin Forslund experimented
with bubbling structures and Mette Birk studied tactile surfaces. Ulla Hein found inspiration in crafts
like lace-making, while Alexander Grahn coldworked blown glass and Jonatan Wallin redesigned
Italian wine glasses. Their work was shown in an
exhibition at Bornholm Art Museum, Designer Zoo
in Copenhagen and Skagen Odde Nature Centre.
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 11-16
”Årstidens dram”
Mød Ebeltoft Drambryggere i haven.
Der kan købes hjemmelavede sild og
nye øl fra Ebeltoft Gårdbryggeri i
Glascaféen. Bestil bord på tlf. 8634 1818.

ONSDAG 16. OKTOBER KL. 19
”Go’nat på museerne”
Visning af filmen ”Oceans” med introduktion v/ dykker og fotograf Søren Larsen.
Entré til museet kr. 50,(GMV gratis entré)

OCEAN
23. marts - 3. november 2013
International gruppeudstilling.

SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 14
”To fregatter - Jylland og Constitution.”
Foredrag v/ Benno Blæsild.

TORSDAG 17. OKTOBER KL. 14
”Havet i billeder og ord.”
Foredrag v/ dykker & fotograf
Søren Larsen.

BERTIL VALLIEN
16. november 2013 - 16. marts 2014
Retrospektiv udstilling med værker af én
af pionérerne i svensk glaskunst.

VENNEWEEKEND 15.-16. NOVEMBER
Der er planlagt middag i forbindelse med
ferniseringen den 15. november.
Det endelige program for venneweekenden vil blive bragt på venneforeningens
hjemmeside. Tilmelding til middagen den
15. samt deltagelse i weekendens øvrige

THE STUDY:
”OBSTRUCTION!”
16. november 2013 - 16. marts 2014
Study-udstilling med nye værker
af Ned Cantrell (GB/DK).

SØNDAG 6. OKTOBER KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
FREDAG 11. OKTOBER KL. 19.00
Kulturnat med glasblæsning, foredrag
og middag.
Prøv at blæse glas - julekugleblæsning
for museets gæster kl. 19-21 (først-til-mølle)
”Mine yndlingsværker”.
Foredrag v/ Dan Mølgaard kl. 19.30.
Museet er åbent fra kl. 18.45.
Kulturnat-middag i Glascaféen fra kl. 18.00.
Bestil bord på tlf. 8634 1818
SØNDAG 13. OKTOBER
KL. 10-13 & 14-16
Fusing i værkstedet.
Kr. 75,- + entré til museet.
MANDAG 14. OKTOBER &
TIRSDAG 15. OKTOBER
KL. 10-13 & 14-16
Støbning i værkstedet.
Kr. 75,- + entré til museet.

DEN PERMANENTE
Udvalgte værker fra samlingen.

arrangementer skal foregå via nettet.
Aktiviteterne er gratis efter betalt entré
til museet, hvis ikke andet er anført. Der
tages forbehold for ændringer i programmet. Se www.glasmuseet.dk.

GLASCAFÉEN

ÅBNINGSTIDER

* Nov. - dec. ...........(mandag lukket) kl. 12-16

* September - oktober ...... alle dage kl. 12-16
Januar ............................................... Lukket

Januar - marts ........ (mandag lukket) kl. 10-16
April - juni ....................... alle dage kl. 10-17
Juli - august .................... alle dage kl. 10-18
September - oktober ....... alle dage kl. 10-17
Nov. - december .... (mandag lukket) kl. 10-16

* Aftenåbent ved forudbestillinger til min.
10 personer. Brunch lørdag og søndag.
Ring og hør mere.
For bordbestilling kontakt Glascaféen på
tlf. 8634 1818 eller 2142 1186.

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

