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Nyt fra formanden
Generalforsamling
Den 22. februar blev Venneforeningens generalforsamling 2020 afholdt.
55 medlemmer havde trodset regn og
kulde.
Vores kasserer i 13 år, Jørgen Hoffmann, ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Vi siger Jørgen tak for det store
arbejde, han gennem årene har gjort
for foreningen og er glade for, at han
sagde ja til at være en af vore revisorer
i det kommende år.
Vi har i 2019 haft en medlemstilbagegang på ca. 10%, så vi nu er 880
medlemmer. Bestyrelsen er bekymret
for nedgangen i medlemstallet og vil
arbejde intenst for at finde løsninger
på at stoppe denne nedgang. Derfor
arbejder vi stadig på at kunne bruge
Facebook eller Instagram til at komme i
kontakt med glasinteresserede, selvom
vi mangler kompetence i disse medier.
På generalforsamlingen fortalte modtageren af Finn Lynggaards Legat 2020,
Jonas Niedermann, om sig selv og sine
planer: Først en soloudstilling i Geneve
i Schweitz, derefter skal han fra den
16. marts arbejde som ”glasmester” i
samarbejde med bl.a. Bjørn Friborg på
det nye Holmegaard Værk - For Sans
og Samling, - som vi skal besøge på vores sommertur. Jonas vil i løbet af sommeren i en periode arbejde i Museets
Glashytte, hvor han vil eksperimentere
med sine ”tråde i glas”.
Den smukke store røde glasvase, se
Glasposten nr. 1, som glaskunstner Leif
Vange donerede til Venneforeningen,
blev solgt på auktion for 6.000 kr.
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Udstillinger
Fra den 2. maj til den 27. september
2020 vil Glasmuseet vise en særudstilling Walking in the Void med nye
værker af Philip Baldwin og Monica
Guggisberg, læs mere på side 4.
I perioden 2.5.2020 - 3.1.2021 vil
Glasmuseet vise en stor udstilling
af nye værker fra Glasmuseets samling. Se artiklen på side 6-7.
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Philip Baldwin & Monica Guggisberg.
Foto: Alex Ramsay.

Midt i maj håber Glasmuseet at kunne
åbne den nye og spændende toilettransformation, som glaskunstneren
Steffen Dam står for.
Ekskursioner
I 2020 er der planlagt tre ture:
FORÅRSTUREN til Fyn, som var annonceret i Glasposten nr. 1 er aflyst.
SOMMERTUREN til Nordsjælland
med besøg på Holmegaard Værk,
Hempel m.m. er udførligt beskrevet i
dette nummer på siderne 8-9 sammen
med en tilmeldingskupon.
EFTERÅRSTUREN til Alsace i dagene
15. - 20. september er udførligt beskrevet i dette nummer på side 11-13 sammen med en tilmeldingskupon.
På vores hjemmeside www.glasmuseetsvenner.dk, kan du finde bestyrelsens beretning for
2019, regnskabet
for 2019 samt referat fra generalforsamlingen.
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Glaslotteriet 2019

“Fiberglasfad” af Zuzana Kubelkova. Svane Glas, Ebeltoft

“Paper weight” af Bertil Vallien
Mogens Rasmussen, Ebeltoft
“Grammofon” af Britta og Søren
Jytte Jørgensen og Palle Pedersen, Hillerød

“Blå Skulptur” af Zora Palovâ
Inge Frimodt Pedersen, Daugård

”Helt uden titel” af Jesper Sødring og Lena Ljungar
Søren Høvring Nielsen, Ebeltoft

“Blålig skulptur” af Palo Macho
Henning Kovsted, Ebeltoft

“Skulptur” af Trine Drivsholm
Flora Hanne Hedebo, København
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Walking in the Void
Når Glasmuseet Ebeltoft fredag 1. maj slår dørene op for årets store sommerudstilling, sker det med et stort symbolsk bål, der skal markere åbningen
af ’Walking in the Void’; en udstilling, der nok udtrykker sig i glas, men hvis
intention rækker langt ud over materiale og teknikker, og i stedet retter blikket
mod vor tids udfordringer og menneskets placering i universets geologiske
historie. Kunstnerne bag udstillingen - Philip Baldwin og Monica Guggisberg
- hører til i den absolutte verdenselite på den moderne glaskunstscene.
Baldwin & Guggisberg har gennem
fire årtier udforsket glassets æstetiske muligheder og skabt markante
skulpturer i verdensklasse. De er
især anerkendte for deres arbejde
med den klassiske italienske teknik
battuto, der involverer dybe slibninger gennem glassets øverste lag, som
blotlægger farvede lag nedenunder,
og herved skaber raffinerede mønstre og variationer. Udstillingen på
The Pilgrims’ Boat, 2018.
Foto: Christoph Lehmann.
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Glasmuseet Ebeltoft markerer et skifte i parrets kunstneriske praksis. Fra
udforskningen af glassets visuelle og
skulpturelle muligheder mod formuleringen af et stadig større symbolsk
indhold til et dybfølt engagement i
det 21. århundredes globale politiske
og miljømæssige udfordringer.
En vigtig inspirationskilde for udstillingen på Glasmuseet Ebeltoft er The
Dark Mountain Project, grundlagt af
Dougald Hine og Paul Kingsnorth.
En bevægelse, som New York Times
i 2014 forudså ville ”ændre debatten
om miljø i Storbritannien og resten
af Europa”. I The Dark Mountain
Manifesto (2008) opfordrer forfatterne til ”at udfordre de fortællinger,
som understøtter vores civilisation:
Myten om fremskridt, myten om
menneskets centrale plads og myten
om adskillelsen fra ’naturen’.” De
afviser vores ret til uophørlig vækst,
og idéen om at teknologi kan afværge de mest katastrofale effekter af

Meteor Shower, detalje, 2020. Foto: Alex Ramsay.

global opvarmning, og anerkender i
stedet behovet for at finde en alternativ vej frem - sammen.
Denne tænkning ligger som en
grundlæggende tone i Baldwin &
Guggisbergs udstilling Walking in
the Void, som vil bestå af en række
nye inden- og udendørs installationer, skabt særligt til museet. Centralt
i udstillingen er en labyrint af stålrør, som repræsenterer de 12 stjernetegn, og imellem disse Jorden,
Månen, et asteroidebælte, planeter
og kometer, som beskueren kan
bevæge sig rundt i og opleve. Andre
installationer præsenterer en enorm
meteorregn – et symbol for de katastrofer, som har påvirket Jordens
historie og minder os om vores egen
ubetydelighed, et langsomt svingende pendul, der repræsenterer tiden
som den fjerde dimension, samt en

Meteors for our Time, 2020. Foto: Alex Ramsay.

Monica Guggisberg og Philip Baldwin.
Foto: Alex Ramsay.

otte meter lang parade af genstande,
der forholder sig til civilisationens
udvikling siden den sidste istid.
I præsentationen af Baldwin &
Guggisberg i Ebeltoft indgår også
visningen af en tre meter lang båd
(The Pilgrims’ Boat) i Ebeltoft Kirke.
Båden, som blev vist i Canterbury
Cathedral i 2018-2019 som del af
udstillingen Under an Equal Sky,
indeholder 32 blæste og slebne glasamforaer, der symboliserer menneskehedens rejse såvel som menneskets trang til at bevæge sig, flygte,
transportere og udforske.
Philip Baldwin er født i 1947 i New
York, USA. Monica Guggisberg er
født i 1955 i Bern, Schweiz.
Baldwin & Guggisberg har arbejdet
sammen siden 1980. I 20 år havde de
værksted i Schweiz, og i 2001 flyttede de til Paris. Siden 2015 har de boet
i landlige omgivelser i Wales med
udsigt over bakkerne. Philip Baldwins
og Monica Guggisbergs arbejde har
været vist i adskillige soloudstillinger

Walking in the Void
Philip Baldwin &
Monica Guggisberg
Fernisering:
Fredag 1. maj kl. 18.00
Udstillingsperiode:
2. maj - 27. september 2020

Meteors for
our Time,
detalje, 2020.
Foto: Alex Ramsay

The Pilgrims’ Boat, 2018. Foto: Christoph Lehmann.

blandt andet i Canterbury Cathedral,
St. Mary’s Cathedral i Edinburgh,
Musée Ariana i Geneve, på Museum
für angewandte Kunst i Frankfurt og
på Eretz Israel Museum, Tel Aviv. De
har udført installationer på mange
offentlige og private pladser i Europa
og USA og er repræsenteret i samlinger verden over.
Mød kunstnerne
Lørdag 2. maj kl. 11 fortæller Baldwin & Guggisberg om værkerne i
udstillingen på Glasmuseet. Herefter
går turen til Ebeltoft Kirke, hvor de fortæller om The Pilgrims’ Boat. Arrangementet vil foregå på engelsk.
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Tekst: Sandra Blach

Nyt i samlingen
2. maj 2020 - 3. januar 2021

Leah Kudel, Canada.
A Moment of Negative Space, 2015.

Luba Bakicová, Slovakiet. Yellow Way, 2015
Momoo Omuro, Japan. Bowl, 2015.

Glasmuseets permanente samling
er i konstant udvikling, og i dag
rummer samlingen 1641 værker
skabt af 784 kunstnere fra hele verden. I udstillingen Nyt i samlingen,
som vises i stueetagen i Toldboden
fra 2. maj, kan man opleve en række af de nye værker, som museet
har modtaget til samlingen i løbet
af de seneste fire år.
Ofte doneres værkerne på baggrund af en udstilling på museet,
og denne visning byder således på
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gensyn med værker fra nogle af
de senere års store gruppeudstillinger heriblandt Ornament og Young
Glass 2017.
Udstillingen åbner samtidig med
Walking in the Void og kan ses
indtil 3. januar 2021 og vil blandt
andet indeholde værker af Joshua
Hershmann, USA, Jamex og Einar
de la Torre, Mexico, Luba Bakicová,
Slovakiet, Holly Grace, Australien,
Nina Westman, Sverige, Giles Bettison, Australien, Jennifer Crescuillo,

Giles Bettison, Australien. Textile 15 #12, 2015.

Tekst og foto: Jørn Bech

Auktion
Joshua Hershman, USA. Poetry of Light, 2014.

USA, Maria Koshenkova, Rusland/
Danmark, Momoo Omuro, Japan,
Julius Weiland, Tyskland, Erin
Dickson, England, og Leah Kudel,
Canada.
Herudover er samlingen blevet suppleret med mange andre spændende værker, og vi glæder os til at
vise dem frem for publikum.
Nyt værk af Steffen Dam
Steffen Dam arbejder netop nu på

at færdiggøre et nyt permanent
værk til Glasmuseet. En såkaldt
„toilettransformation“, der omdanner ét af museets toiletrum til et
kunstværk - en slags kombineret
„Wunderkammer“ og rumrejse!
Værket forventes at stå færdigt til
officiel åbning 14. maj kl. 16. Hold
øje med museets sociale medier
(Facebook og Instagram) for at følge
projektet eller tilmeld dig nyhedsbrevet på www.glasmuseet.dk

Det blev en vellykket auktion af den store flotte vase som
Anders Vange og Andreas blæste, da Venneforeningen besøgte Glashuset i Lønstrup den 14.
september 2019.
Udbudsprisen begyndte ved
4.000 kr. og 2 interesserede
bydere bød hinanden op stille
og roligt, indtil buddet blev
vundet med 6.000 kr. af Carsten
Willadsen.
Tak til Carsten.
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Tilmelding
senest den
20. maj
Tekst: Inger Ferbing, Hanne Werner, Annelise Krogh

Glasweekend 6.- 7. juni 2020
Turen går til Holmegaard Værk, Hempel
Glasmuseum og 2 glasværksteder
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Nu åbner det nye Holmegaard
Værk, og det skal vi opleve på en
bustur i det vestlige Sjælland.

natning vil ske på ”Smålandshavet”
i Karrebæksminde, og vi får middag
på ”Kanalkroen” overfor.

LØRDAG
Lørdag besøges først Galleri 3G i
Gelstrup, hvor Michael Kofoed viser
os sine spændende og farverige
glasarbejder i bl.a. krakeleringsteknik.
På Hempel Glasmuseum spiser vi
frokost og får rundvisning af bestyrelsesformand Bodil Busk Laursen
på den nye sommerudstilling Kunsthåndværk fra Bornholm - Nye
Tendenser.
Blandt de 11 udstillere er glaskunstnerne Morten Klitgaard, Pete
Hunner & Maibrit Jönsson og MajBritt Zelmer Olsen. Flere kendte
keramikere, trækunstnere og en
guldsmed viser også deres bedste
aktuelle kunsthåndværk.
Derefter kører vi til Glasværkstedet
i Nykøbing Sj. hvor vi besøger glaskunstner Martin Birk Møller, som
især er optaget af geometriske former
og mønstre i visuel islamisk kunst.
Han arbejder med lost wax teknikken, geometrisk støbning i sand
og gips samt glaspustning. Over-

SØNDAG
Søndag morgen kører vi til
Holmegaard Værk og vises rundt af
faglig leder Mette Bielefeldt Bruun.
Frokost i Holmegaards Restaurant.
Holmegaard Værk rummer en række
udstillinger, der hver indbyder til
timers fordybelse:
1. Glasværksudstillingen, der viser
livet på og omkring det gamle
Holmegaard Glasværk.
2. Glasudstillingen med 35.000
stykker af Holmegaards glasproduktion gennem tiden.
3. Kählerudstillingen med et stort
udvalg af keramik og tegninger fra
Kähler-fabrikken.
4. Per Hebsgaards Samling af glaskunst produceret for kendte kunstnere.

www.naestved-museum.dk
www.hempelglasmuseum.dk
www.micko.dk
www.martinbirkmøller.dk

”Alhambra”. Foto: Martin Birk Møller

Transport
Bussen følger os begge dage med
påstigning og afsætning ved Ringsted
St. og Valby St.
Lørdag 11.15 bus afg. Ringsted St.
(8.15 tog afg. Aarhus H.
10.59 tog ank. Ringsted St.)
10.15 bus afg. Valby St.
Søndag 16.30 bus afg. Holmegaard
Værk
17.20 bus ank. Ringsted St.
17.40 tog afg. Ringsted St.
20.19 tog ank. Aarhus H.
18.20 bus ank. Valby St.

TILMELDINGSKUPON

Glasweekend
6.-7. juni 2020
Tilmelding sker senest onsdag 20. maj 2020 til:
Inger: ingerferbing@gmail.com eller
Hanne: hannewerner@grubb.dk
Samtidig indbetales hele beløbet pr. person til
Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland
reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.
HUSK at anføre deltagernavn/navne, mailadresse og
”Glasweekend” på både tilmelding og indbetaling.

Navn 1

Navn 2

Adresse

Luftfoto af Holmegaard. Foto: Museum Sydøstdanmark.

Priser
For deltagelse er prisen pr. person:
Enkeltværelse:
1.850 kr.
Dobbeltværelse: 1.650 kr.
Enkelt dag: 300 kr. (inkl. frokost og
entré/omvisning, ingen bustransport).
Prisen inkluderer bustransport, overnatning med morgenmad, lørdag
frokost og middag, søndag frokost
og alle entréer og omvisninger.
Drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding
Skal ske senest onsdag 20. maj til
Inger: ingerferbing@gmail.com eller
Hanne: hannewerner@grubb.dk og
samtidig indbetaling af det fulde

beløb til Glasmuseets Venner,
Sparekassen Kronjylland reg. 9360
konto nr. 3085606904.
Deltagerantal: min. 20, max. 30.
Husk at anføre deltagernavn/navne,
mailadresse og „Glasweekend“ på
både tilmelding og indbetaling samt
angive, hvor I ønsker at stige på
bussen.
Tilmelding er først gældende, når
betaling er sket. Først til mølle princippet er gældende.
Ingen tilbagebetaling efter denne dato.
Ved en eventuel aflysning vil hele
beløbet tilbagebetales.

Postnr.

By

E-mail-adresse

Mobilnr.

ØNSKER AT DELTAGE: (sæt kryds)
En enkelt dag:
Lørdag
Søndag
Begge dage
Enkeltværelse

Dobbeltværelse

ØNSKER AT STIGE PÅ I: (sæt kryds)
Lørdag kl. 10.15 bus Valby St.
Lørdag kl. 11.15 bus Ringsted St.
Tilmelding og betaling er bindende d.v.s ingen
tilbagebetaling.
Husk at tegne rejse-/afbudsforsikring. Ved overtegning er først til mølle princippet gældende.
Ved en eventuel aflysning vil hele beløbet
tilbagebetales.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Kreativ påskeferie med glas

er blevet sandblæst, fjernes klistermærkerne og vupti – så har man
sit eget flotte glaspåskeæg lige til at
tage med hjem.

Glasmuseets værksted er allerede
i fuld gang efter vinterpausen, og
igen i år er det Jean Thébault og
Lou-Alexandrine Le Jolivet, der står
for den daglige produktion af glas.
I påskeferien er de klar til at tage
imod kreative gæster i alle aldre,
som har lyst til at prøve kræfter med
glas.
I løbet af påskeugen har museets
gæster mulighed for at deltage i
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aktiviteter som fusing, støbning eller
sandblæsning. Den 5., 12. og 13.
april er der sandblæsning. Her kan
selv de yngste være med. Denne
gang har I mulighed for at dekorere
et påskeæg af glas med motiver efter
eget valg. Glasægget er blæst af
Jean og Lou og det er også dem,
der står for at sandblæse glasset,
når gæsterne har sat dekorationer i
form af klistermærker på. Når ægget

Mandag 6. og tirsdag 7. april er der
støbning i værkstedet. Her laver
gæsten et aftryk i vådt sand af sin
hånd eller en valgfri figur, hvorefter
der fyldes flydende, varmt glas i
formen. Næste dag over middag kan
den færdige figur afhentes og tages
med hjem til minde om besøget i
glasbyen Ebeltoft.
Onsdag 8. og torsdag 9. april er der
fusing. Hyg jer med at lave hvert
jeres påskemotiv af farvede glasstykker, som lægges op på en klar
glasplade og herefter smeltes fast på
pladen. Efter et par dages opvarmning og afkøling kan det færdige
glasbillede afhentes lørdag fra kl. 10
og tages med hjem.

Vinmarker i Alsace.
Tekst: Jan Kock

Glas, vin & kultur i Alsace
15.-20. september 2020

Fredag 10. april kan I dekorere et
glasæg med prikker i forskellige
mønstre og tage det flotte påskeæg
med hjem. Kl. 14-16 samme dag er
der ’demo’ i værkstedet, hvor I kan
opleve Jean og Lou fremstille en
større ting.
Tilmeld dig museets nyhedsbrev for
at følge med i museets aktiviteter
og arrangementer. Få overblik på
www.glasmuseet.dk eller følg os på
Facebook.

Når man taler Alsace, tænker mange
nok i første omgang på god hvidvin i de karakteristiske langhalsede
grønne flasker og drikkeglas. Alsace
har mange andre kvaliteter, som
smuk natur, kulturmindesmærker i
form af kirker, borge og smukke
byer samt ikke mindst glas i alle
dets afskygninger. Her ligger nogle
Kunstglas på række.

af de glasværker, der har betydet
særligt meget for Art Nouveau og
Jugendstilen omkring år 1900 samt
Art Deco, der var i fokus i 1920’erne
og 1930. En del af disse glasværker
St. Louis, Lalique, Daum, Meisenthal
og Baccarat er stadig aktive og producerer nutidigt kunstglas. Andre
er lukkede, men lever videre som
museer. I de seneste år er der kommet en del nye glasværker til foruden nogle studioglashytter. Vi skal
besøge nogle af dem. Turen gennemføres som en bustur, hvilket gør
at man har gode muligheder for at
hjembringe både glas og vin.
Fortsættes næste side
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Tilmelding
senest den
25. april

Overnatning sker på trestjernede hoteller. Programmet
for turen kommer så nogenlunde til at se således ud:
Vase gjort i typisk Art Nouveau-stil.

15. SEPTEMBER
07.00 Afgang Ebeltoft, parkeringspladsen foran Glasmuseet.
08.00 Opsamling Aarhus, Valdemarsgade ved Musikhuset.
09.00 Opsamling Fredericia,
Banegården.
10.30 Opsamling Grænsen ved
motorvejen.
Kørsel sydpå med passende ophold
for frokost eller medbragt madpakke
og anden aktivitet. Hvis tiden tillader det også et glassted.
Overnatning uden for byen Wertheim. Hotel Best Wetern Brunnenhof
i Weibersbrunn. Aftensmad.
16. SEPTEMBER
Byen Wertheim, hvor vi skal se glasmuseet samt et eller to glasstudio’er.
Frokost på egen regning i byen.
Derpå køres videre mod Alsace til
Haguenau.
Overnatning Hotel Campanile
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Haguenau i udkanten af byen. Her
skal vi bo to nætter. Aftensmad.
17. SEPTEMBER
Denne dag skal vi besøge glasværkerne eller glasmuserne i bl.a.
Meisenthal, Lalique i Wingen-SurModer, Cristallerie de Hartzviller
samt Saint Louis foruden nogle mindre steder, der har karakter af studieværksteder, alt efter hvad tiden
tillader. Der er bestilt frokost til os
samt aftensmad.
Overnatning hotel Campanile
Haguenau. Aftensmad.
18. SEPTEMBER
Afgang mod Nancy. Dagen byder på
intet ringere end Emil Gallé museet
og andre Gallé steder. Byen er i
det hele taget stærkt præget af Art
Nouveau tiden. Det betydelige glasværk Daum har et værksted samt
galleri i byen. Frokost i byen efter

eget valg og på egen regning. Overnatning Hotel Nancy Centre Gare.
Aftensmad.
19. SEPTEMBER
Vi kører mod nord til Metz, hvor vi
skal se domkirken med bl.a. glasmosaikker af Chagall. Bestilt frokost.
Derpå køres op langs Mosel floden
ind i Tyskland. Overnatning Hotel
Sewing, Müden. Der vil være middag. Der gøres stop hos små vinsteder.
20. SEPTEMBER
Vi følger Mosel et godt stykke og
gør holdt ved en vingård.
Derpå går det nordpå mod
Danmark. Vi forventer at være retur,
så man kan nå et tog fra Fredericia
til landets østlige dele.

TILMELDINGSKUPON

Turens pris og tilmelding
Turens pris er 5.950 kr. inklusive de
nævnte 3 frokoster og 5 middage
(drikkevarer er på egen regning).
Tillæg for enkeltværelse 1.150 kr.
Tilmelding senest den 25. april.
Først til mølle-princippet er gældende. Turen gennemføres ved 30
deltagere. Max. antal deltagere alt
efter hvor mange værelser vi kan
skaffe.
Turens tekniske arrangør er Hanstholm Rejser.
Husk at tegne en afbestillings- og
rejseforsikring.

Vase gjort i
overfangsteknik.

Glas, vin & kultur i Alsace
15.-20. september 2020
Tilmelding skal ske senest onsdag den 25. april 2020 til
Jan Kock, Vilhelm Kyhns Alle 2, 8270 Højbjerg, mail:
kock_jan@hotmail.com
Samtidig indbetales et depositum på 1.000 kr. pr. person
til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland
reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.
Restbeløbet kr. 4.950,- + evt. tillæg for enkeltværelse kr.
1.150,- betales senest den 1. august 2020.
HUSK at anføre deltagernavn/navne (som de står i passet),
mailadresse og “Alsace” på både tilmelding og indbetaling.

Navn 1

Navn 2

Man tilmelder sig ved at gøre
følgende to ting:
1. Udfylde nedenstående kupon
som sendes til Jan Kock, Vilhelm
Kyhns Alle 2, 8270 Højbjerg eller
mail til: kock_jan@hotmail.com
2. Indbetale et depositum på 1.000
kr. pr. person til Glasmuseets Venner

på konto i Sparekassen Kronjylland
reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.
Husk at angive dit navn og ”Alsace”.
Man tilmelder sig ved at indsende
nedenstående kupon. Og indbetale
depositum på 1.000 kr.
Slutbetaling foretages senest den
1. august.

Gade og nr.

Postnr.

By

E-mail-adresse

Mobilnr.

ØNSKER AT STIGE PÅ I: (sæt kryds)
Ebeltoft kl. 7.00
Fredericia kl. 9.00
Aarhus kl. 8.00
Ved grænsen kl. 10.30
OVERNATNING: (sæt kryds)
Ønsker enkeltværelse (mod tillæg på kr. 1.150,-)
Ønsker delt dobbeltværelse, evt. sammen med:

Tilmelding og betaling er bindende d.v.s ingen tilbagebetaling.
Husk at tegne rejse-/afbudsforsikring.
Ved overtegning er først til mølle princippet gældende.
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Tilmelding senest 25. april

Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Birgit Engsig, the Chairman, writes
that the Annual General Meeting was attended
by 55 members. She thanks Jørgen Hoffman,
who stood down after 13 years as treasurer, and
is glad that he will serve as an auditor for the
coming year. Membership has fallen by about
10% to 880. The Committee is concerned, and
will make intense efforts to attract new members, contacting those interested in glass on Facebook and Instagram among other things.
After the AGM, the winner of Finn Lynggaard’s
Award 2020, Jonas Niedermann, talked about
his plans for an exhibition in Geneva and working at the new Holmegaard glass works, where
he will experiment with ‘threads in glass’.
The Chairman mentions coming exhibitions
and a new permanent installation by Steffen
Dam, which will open in mid-May.
Three glass journeys are planned for 2020.
The Committee report and accounts for 2019
and minutes for the AGM can be seen at www.
glasmuseetsvenner.dk
Page 3
Glass lottery and auction: The prizes
and winners of the glass lottery are listed.
Page 4
Walking in the Void
A symbolic bonfire will mark the opening of
Philip Baldwin and Monica Guggisberg’s exhibition, Walking in the Void. It is a new departure
in their artistic practice, directing attention to
the challenges of the 21st century and the place
of humanity in the geological history of the universe. Baldwin and Guggisberg have created
sculptures together for four decades, exploring
the aesthetics of glass and especially the battuto
technique to create refined patterns and effects.
An important source of inspiration for the symbolic content of Walking in the Void was the
Dark Mountain project started by Dougald
Hine and Paul Kingsnorth, which the New York
Times predicted will change the climate debate
in Britain and Europe. Challenging the foundations of civilisation: the myths of progress, and
humanity in a central place, separated from ‘nature’, and the right to infinite growth, The Dark
Mountain Manifesto looks for an alternative
way forward.
These are underlying ideas in Walking in the
Void, which includes a series of installations
created specifically for the Glasmuseet. In one
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central installation, viewers will be able to walk
through a labyrinth of steel tubes between the
signs of the Zodiac with the Earth, the moon and
an asteroid belt. Other installations present a
shower of meteors symbolising natural disasters
and our own insignificance, a pendulum representing time as the fourth dimension, and a
parade of objects reflecting developments since
the Ice Age. The three-metre Pilgrims’ Boat,
which will be shown in Ebeltoft Church, was
previously part of Under an Equal Sky in Canterbury Cathedral in 2018-2019.
Philip Baldwin (born 1947) and Monica Guggisberg (born 1955) worked together for 20 years
in Switzerland, then moved to Paris in 2001.
They have lived in Wales since 2015. They
have created installations in Europe and the
USA, and their work has been shown in many
solo exhibitions and included in collections
around the world.
Page 6
New additions to the collection
The Glasmuseet’s permanent collection is under constant development, and currently consists of 1641 pieces made by 784 artists from
all round the world. Works are often donated
in connection with exhibitions. With New Additions the museum looks forward to showing
an exciting selection of pieces it has received
during the last four years. Among the artists represented are Joshua Hershmann, Jamex & Einar
de la Torre, Luba Bakicová, Holly Grace, Nina
Westman, Giles Bettison, Jennifer Crescuillo,
Maria Koshenkova, Momoo Omuro, Julius Weiland, Erin Dickson, and Leah Kudel.
Page 7
Auction
A vase donated by Anders Vange from Lønstrup
was auctioned and bought for DKK 6,000 by
Carsten Willadsen.
Page 8
Glass Weekend 6-7 June
On the Saturday the group will visit Michael
Kofoed at Galleri 3G, and see his colourful
glass and cracking technique. Lunch will be
served at the Hempel Museum, where Bodil
Busk Laursen will guide the visitors round the
summer exhibition of trends from Bornholm,
with work by Morten Klitgaard, Pete Hunner &
Maibrit Jönsson, and Maj-Britt Zelmer Olsen.
Work by ceramicists, woodworkers and a goldsmith will also be shown.
Martin Birk Møller in Nykøbing is interested in
Islamic art, and works with lost wax, geometric
casting in sand and plaster, and blown glass.

On the Sunday the group will visit the newly
opened Holmegaard Værk, where Mette
Bielefeldt Bruun will guide them round the
collections. One exhibition shows life at the
former Holmegaard Glassworks; the Glass exhibition centres on 35,000 glass objects made
at Holmegaard. The Kähler exhibition shows
ceramics from the Kähler factory, and Per Hebsgaard’s collection illustrates his collaboration
with other artists.
Page 10 Creative Easter holiday
Jean Thébault and Lou-Alexandrine Le Jolivet
are back in the Glasmuseet’s workshop after the
winter break, ready to welcome Easter guests.
5, 12 & 13 April: Guests of all ages can decorate
a blown glass Easter egg, which will then be
sandblasted.
6 & 7 April: Sand casting. Objects can be collected next day.
8 & 9 April: Fusing. Create coloured glass
motifs, which can be collected on saturday.
10 April: Guests of all ages can decorate a
blown glass Easter egg, which will then be
sandblasted.
See more activities and events at www.glasmuseet.dk or follow the museum on Facebook.
Page 11

Glass, wine and culture in Alsace
15-20 September
Alsace is often associated with white wine, but
the region has much more to offer, not least
glass. Some of the glassworks that played an important part in the Art Deco and Jugend movements in the early 20th century are still active
and produce modern art glass, while others are
now museums. The trip is organised as a bus
tour, so it will be possible to take both glass and
wine home. On the first day the bus will run
from Ebeltoft to Wertheim, picking up passengers along the way.
On September 16 there will be a visit to the
glass museum in Wertheim and a workshop
before the group drives to Haguenau, where
they will spend two nights. They will visit
Meisenthal, Lalique, Cristallerie de Hartzviller
and Saint Louis, and glass studios as time permits. On September 18, the group will visit the
Emil Gallé museum and Daum, and stay the
night in Nancy. On September 19 there will be
a visit to the cathedral in Metz with stained glass
by Chagall, and a drive along the Mosel into
Germany. The group will return to Denmark
on 20 September, stopping at a vineyard and
places with interesting wines.
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Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Mobil 2093 0468
kock_jan@hotmail.com

Konsulent og suppleant
Strandvejen 19
8400 Ebeltoft
Telefon 2253 0602
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Birgit Engsig
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Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren
eller formanden.

HUSK · HUSK · HUSK
- at melde adresseforandring så du
fortsat modtager Glasposten!
Det samme gælder din e-mail-adresse.
Hvis du endnu ikke modtager vores
nyhedsmail eller har fået en ny mailadresse, så fremsend den venligst til
sekretæren: jbech@privat.dk, så du kan
være på forkant med, hvad der sker i
venneforeningen.

BANKKONTONUMMER
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31
Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360,
konto: 3085606904 eller indbetalingskort i receptionen på Glasmuseet.
Udland:
IBAN: dk259360 3085606904
BIC: KRONDK22

ØSTDANMARK GRUPPEN
Hanne Werner
Pavla Rossini
Inger Ferbing
Annelise Krogh
ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2020
Personligt medlemskab . . . . . . . kr. 350,Ægtepar/samlever medl. . . . . . . kr. 500,Eksklusivt medlemskab . . . . . . . . kr. 1.800,Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,-
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AKTIVITETER
1. SØNDAG I MÅNEDEN KL 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle
Undtaget perioder med udstillingsskift.
Ingen tilmelding - gratis efter betalt entré
til museet.
5. APRIL KL. 10.30-13 & 14-16
Sandblæsning
Dekorér et påskeæg af glas med klistermærker efter eget valg. Glasset sandblæses og kan tages med hjem med det
samme.
Ingen tilmelding, først-til-mølle.
Kr. 80 + entré
6. - 7. APRIL KL. 11-13 & 14-16
Støbning
Lav et aftryk af din hånd eller en valgfri
figur i vådt sand og se på, når der hældes
varmt glas i. Figuren kan afhentes efter
afkøling lørdag fra kl. 10
.
Ingen tilmelding, først-til-mølle.
Kr. 100 + entré
8. - 9. APRIL KL. 11-13 & 14-16
Fusing
Lav et påskebillede af små farvede
glasstykker. Fusingen kan afhentes efter
afkøling to dage senere fra kl. 13.
Ingen tilmelding, først-til-mølle.
Kr. 100 + entré.
FREDAG 10. APRIL KL. 11-16
Dekorer et glasæg.
Ingen tilmelding, først-til-mølle.
Kr. 80 + entré.
FREDAG 10. APRIL KL. 14-16
Demo i værkstedet.
Entré til museet.

12. - 13. APRIL KL. 10.30-13 & 14-16
Sandblæsning
Dekorér et påskeæg af glas med klistermærker
efter eget valg. Glasset sandblæses og kan tages med hjem med det samme. Ingen tilmelding,
først-til-mølle. Kr. 80 + entré.
18. APRIL - AFLYSNING AF GLASTUR TIL FYN
Desværre er vi nødt til at aflyse ekskursionen pga.
Corona epidemien. Forhåbentlig bliver tiderne
igen til fælles arrangementer om nogle måneder.
Med venlig hilsen Jørn Bech og Jan Kock

UDSTILLINGER
MAPPING DENMARK V – BALTIC SEA
GLASS
Majbritt Jönsson & Pete Hunner
12. oktober 2019 - 19. april 2020

FREDAG 1. MAJ KL. 18
Fernisering: Walking in the Void.
Alle er velkomne.

CHINESE WHISPERS
Projekt af Erin Dickson (UK) med deltagelse
af 15 internationale og danske glaskunstnere.
Udstillingen er en del af Herfra hvor vi står –
et samarbejde mellem syv jyske kunstmuseer
om national identitet.
12. oktober 2019 - 19. april 2020

LØRDAG 2. MAJ KL. 11
Mød kunstnerne. Rundvisning ved Baldwin &
Guggisberg i udstillingen på Glasmuseet samt
i Ebeltoft Kirke (på engelsk). Entré til museet.

GROUND CONTROL
Studyudstilling – Sylvie Vandenhoucke
(Belgien).
18. januar - 19. april 2020

TORSDAG 14. MAJ KL. 16
Åbning af Steffen Dams permanente værk
på Glasmuseet Ebeltoft.

WALKING IN THE VOID
Philip Baldwin & Monica Guggisberg.
2. maj - 27. september 2020

5. - 6. JUNI
Glasmuseets Venner arrangerer tur til det vestlige
Sjælland. Enten som dag- eller weekendtur.

NYT I SAMLINGEN
Nye værker i samlingen.
2. maj - 27. september 2020

15. - 20. SEPTEMBER
GMV arrangerer glastur til Alsace.
Forbehold for ændringer i programmet.
Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseetsvenner.dk.

STOCKFLETH DELI
Se aktuelle åbningstider på www.glasmuseet.
dk eller følg Stockfleth Deli på Facebook.
Bordbestilling på mail@stockflethdeli.dk.
Yderligere information på tlf. 86341818

MUSEETS ÅBNINGSTIDER
Nov - marts ............onsdag-søndag kl. 10-16
April - oktober ................ alle dage kl. 10-17
Juli - august..................... alle dage kl. 10-18

Åbent alle dage i vinterferien (uge 7) og
påskeugen. Museet er lukket den 24., 25.,
26. og 31. december samt 1. januar.

Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk
Glasmuseet Ebeltoft · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft · Telefon 8634 1799

