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Generalforsamling
Vi havde planlagt årets generalfor-
samling til lørdag den 13. marts. Men 
på grund af corona-restriktioner og fe-
rier, kunne den først gennemføres den 
21. august.
Der var 42 medlemmer, der mødte op 
og vi havde en god eftermiddag.

Bestyrelsen er bekymret over det fal-
dende medlemstal, der gør det svært 
at få balance i regnskabet, der trods 
underskuddet på ca. 18.000 kr. blev 
godkendt. Fra forsamlingen kom der 
fl ere gode ideer til, hvad vi kan gøre 
og det vil vi diskutere på vort næste 
møde den 4. december. Der blev 
foreslået en mindre kontingentforhø-
jelse, men bestyrelsen vil hellere fi nde 
andre veje til balance, bl.a. mener vi, 
at trykningen af Glasposten kan gøres 
billigere uden at kvaliteten forringes. 
På generalforsamlingen fortalte Glas-
museets formand Henning Kovsted 
om Glasmuseets situation, der efter 
en god sommer ser ud til at blive et 
godt år, og man regner med at komme 
ud med et overskud i 2021.
I Fondsbestyrelsen ser man positivt på 
fremtiden og håber i fremtiden at kun-
ne vise fl ere udstillinger på samme 
høje, internationale niveau som den 
nuværende udstilling med værker af 
Lino Tagliapietra. Udstillingen er fan-
tastisk og meget velbesøgt.
Morten Klitgaard, modtager af Finn 
Lynggaards legat i 2019 og Jonas 
Noël Niedermann i 2020 fortalte om 
deres virke og hvad de havde brugt 
deres legater til.

Lino Tagliapietra: Spigoitondi Installation. 
2020. Foto: Finn Manford.
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Næste generalforsamling er nu fastsat 
til den 26. marts 2022 og som lovet, 
vil der blive brugt mikrofon og høj-
taler.

Bestyrelsen
Som ny i bestyrelsen blev Pavla Ro-
sinni, der bor i København, valgt. Det 
er vigtigt for bestyrelsen at have en 
kontakt på Sjælland. Pavla har tidli-
gere arrangeret fl ere ture både i Dan-
mark og i udlandet for Glasmuseets 
venner og vil fortsat gøre det.
Annette Nielsen, der er frivillig på 
museet og Jonas Noël Niedermann, 
der vil prøve at sætte os i gang med 
Instagram, Facebook etc., blev valgt 
til suppleantposterne. 

Nye medlemskort
I denne kuvert med Glasposten nr. 3 
fi nder du dit nye medlemskort, der 
gør dit gamle ugyldigt. Desværre 
mangler vi fortsat telefonnummer på 
mange af vore medlemmer. Derfor 
bedes I sende jeres telefonnummer 
til birgit@engsig.be, idet telefonnum-
meret herefter vil være tilstrækkelig 
adgangsbillet til Glasmuseet.

Glasture
På side 12 & 13 i dette blad inviterer 
vi til Tour de Ebeltoft, hvor vi besø-
ger de lokale glaskunstnere. Vi håber 
mange vil deltage, så vi igen kan få 
glasoplevelser sammen.
I 2022 genplanlægger vi den afl yste 
tur til Sjælland samt turen til Alsace, 
men mere herom i Glasposten nr. 1 

2022. 

Med venlig hilsen 
Birgit Engsig
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European Glass Context 2021 
er navnet på den 8. biennale på 
Bornholm, der viser eksperimen-
terende og nytænkende glaskunst 
fra 31 europæiske lande. Biennalen 
sætter fokus på ’crafts’– håndens 
arbejde – og på glas som mate-
riale, der igen nyder opblomstring i 
Danmark og resten af Europa. Fra en 
skyggeplads i ly af keramikken får 
glasset nu ekstra opmærksomhed 

Tekst: Charlotte Jul og Susanne Jøker Johnsen

Mesterlige værker på 
den europæiske glasbiennale 
på Bornholm

hos kunsthåndværkere, designere 
og arkitekter, ligesom mange danske 
glaskunstnere oplever stor bevågen-
hed internationalt – særligt i USA.

Kurateringen af dette års glasbienna-
le er båret frem af fire underliggende 
temaer, der dels tager udgangspunkt 
i et fagligt fokus på kunsthåndvær-
ket, hvor materiale, teknik, form og 
idé i kategorien ’mesterværker’ viser 

nye veje for fortolkningen og opfat-
telsen af glaskunst. Andre tematik-
ker er globale med særlig vægt på 
politik, klimakrise, bæredygtighed 
og FN’s verdensmål, som de godt 
60 europæiske glaskunstnere skaber 
værker til. Biennalens to hoved-
udstillinger sammensættes af en 
europæisk kuratorgruppe samt et 
åbent ’call’, hvor alle, der arbejder 
med glas, kan søge. De fire tema-
tiske spor krydser hinanden i de to 
hovedudstillinger, der fordeler sig 
på Bornholms Kunstmuseum i Rø og 
Grønbechs Gård i Hasle. 

Fortsættes næste side

GLASBIENNALEN foregår på Bornholm 
fra 11. september til 21. november, 2021

”Suelo Orfebre” af Simon Ballen Botero.
Foto: Simon Ballen Botero.

Gudhjem, Bornholm. Foto: Anders Beier.
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I kategorien ’mesterværker’ finder 
vi Renata Jakowleff fra Finland, der 
arbejder med præfabrikerede glas-
stave monteret på net. Gennem en 
todimensionel væghængt opsætning 
drejer hun glaskunst væk fra den 
forventelige tredimensionelle skulp-
tur på et podie og sender tydelige 
referencer til billedkunsten.

Også Bongchull Shins tyske værk 
‘Ich Liebe das Leben’ er et mester-
værk på flere planer. Med genbrugs-
glasskår skaber han sine strittende 
skarpe bogstaver, der synes at skære 
budskabet om kærlighed ud med 
skingrende nødvendighed. Shin har 
ladet sig inspirere af Marguerite 
Duras’ bog ’C’est Tout’, hvor han 

følte sig særlig set og elsket på et 
svært tidspunkt i sit liv. Med værket 
‘Ich Liebe das Leben’ håber han at 
andre ser, læser og føler sig elsket 
– understreget af glassets iboende 
tvedeling mellem styrke og skrø-
belighed, skarpe kanter og lysende 
æstetik.

I kategorien for FN’s Verdensmål, 
finder vi Simon Botero, der selvom 
han har taget afgang på Design 

”Ich liebe das Leben“ af B
ongchull Shin. Foto: B

ongchull Shin.

Bornholm. Foto: Anders Beier.

”Ophelia” af Aleksandra Stencel. 
Foto: Juraj Starovecky.

”Modular Shapes: Opaline, blau et rose“ 
af Jonas Noël Niedermann. Foto: Cæciliie 
Philipa Vibe Pedersen.



European Glass Context er internationalt 
anlagte udstillinger, foredrag, debat og 
uddannelsesaktiviteter med Bornholm 
som europæisk samlingspunkt for glas-
kunstnere, kunsthåndværkere, kritikere, 
museumsfolk og fagfolk.

62 kunstnere fra 31 lande i Europa del-
tager. En udvalgt fag-jury vælger Glas-
biennalens to prismodtagere, der hver 
modtager hhv. € 5.000 og €10.000.

www.europeanglasscontext.com

Academy Eindhoven i Holland, har 
skabt et projekt, der tager afsæt i 
hans fødeland Columbia. Ved at 
bruge restprodukter fra guldminen 
har han skabt en kollektion af glas-
værker, der recirkulerer sig selv i nye 
produkter. Boteros bruger således 
design som løftestang for at skabe 
lokale forandringer, hvor inddragelse 
forbedrer livet for dem, der deltager. 
Kollektionen af glasværker viser en 
ny og mulig vej ud af minedriften i 
det fattige og medtagede område af 
Columbia gennem ’empowerment 
through design’.
Abortmodstand, ligestilling mel-
lem kønnene og social aktivisme 

er sammen med håndværksekvili-
brisme og stedsspecifikke glaspro-
jekter tegner de store linjer, når 62 
værker på to lokationer – Bornholms 
Kunstmuseum i Rø og Grønbechs 
Gård i Hasle – inviterer til glasbien-
nale med det allerbedste fra den 
professionelle glasscene i Europa.

Der er således masser af kunstople-
velser i glas på Bornholm til efter-
året, hvor de to hovedudstillinger 
sammen med øvrige events, talks og 
pop-up udstillinger rundt omkring 
på øen, danner rammen om dette 
års glasbiennale. Udstillingerne led-
sages også at et udstillingskatalog, 

”Suelo Orfebre” af Simon Ballen Botero.
Foto: Simon Ballen Botero.

”Daylight“, 2019, af Renata Jakowleff.
Foto: Renata Jakowleff.

der ikke bare er et almindeligt kata-
log, men en hybrid, der kobler det 
analoge med det digitale og ved 
brug af augmented reality linker op 
til personlige film om de deltagende 
kunstnere og giver 3D adgang til 
udstillingerne. 

555



Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Efterårsferie 
med glas
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Når efterårsmørket sænker sig, er 
det tid til at hygge sig indendøre 
med kreative aktiviteter. I efterårs-
ferien er vi på Glasmuseet klar med 
et bredt program for store og små 
inspireret af årstiden og den aktu-
elle udstilling med Lino Tagliapietras 
værker. 

Fra lørdag 16. oktober byder vi på 
rundvisning i Maestro-udstillingen. 
Her får I en spændende introduk-
tion til den store mester og en 
indføring i nogle af de særlige vene-
tianske glasteknikker, han anvender. 
Der er rundvisning hver dag kl. 14 
hele efterårsferien. 

Mandag og onsdag er der ’millefiori-
fusing’ på programmet. Her har I 
chancen for at lave et lille glasbil-
lede af farvede glasstykker og tilføre 
det et strejf af Venedig i form af små, 
dekorative ’millefiori’, som kendes 
fra venetiansk glas. Tirsdag og tors-
dag kan I deltage i sandblæsning 
og bl.a. dekorere en lanterne af 
glas med efterårets klistermærker. 
Glasset sandblæses og vupti – har I 
jeres egen fine lanterne til vinterens 
mørke aftener.
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Sommerens populære maskeværk-
sted i Kids Corner fortsætter i efter-
årsferien, hvor I hele ugen i museets 
åbningstid kan farvelægge og deko-
rere jeres egne karnevalsmasker og 
tage et billede af hinanden på vej 
til karneval i Venedig. Som noget 
helt særligt har I også hele ugen 
mulighed for at lave de skønneste 
smykker med smukke glashjerter og 
-kugler fra Murano – den legendari-
ske ’glasø’ i Venedigs lagune, hvor 
Lino Tagliapietra, kommer fra.

I anledning af Ebelfestivalen er der 
desuden æblejagt i udstillingerne og 
mulighed for at vinde et flot glas-
æble fremstillet i vores værksted. 

Glasværkstedet er i gang hele efter-
årsferien. Her kan I komme helt tæt 
på processen, når Emma Goring og 
Aoife Soden forvandler den gloende 
glasmasse til smukke produkter.

I finder hele programmet samt infor-
mationer om tidspunkter, priser og 
billetter på www.glasmuseet.dk
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Under titlen Maker’s Dimension 
præsenterer Glasmuseet Ebeltoft fra 
22. september 2021 årets afgangs-
projekter i glas fra Det Kongelige 
Akademis Designskole på Bornholm. 

Det samlede hold af nyuddannede 
bachelorer fra programmet for glas 
og keramik giver afgangsudstillin-

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner · Foto: Kirstine Autzen

MAKER’S DIMENSION
Afgangsudstilling i glas

gen følgende ord med på vejen: 
”Udstillingen viser kulminationen af 
tre års arbejde, hvor vi har fordybet 
os i at udforske og udfordre mate-
rialerne glas og keramik indenfor 
design og kunsthåndværk. Der har 
været en gennemgående tendens 
til at søge inspiration i narrativer 
omkring os, som transformeres til 
hvert vores kunstneriske formsprog. 
Som gruppe har vi fundet inspiration 
i forskellige kunsthåndværkstraditio-
ner og kulturelle fænomener, som 
på den ene eller den anden måde er 
sigende for den tid vi lever i netop 
nu. Denne udstilling er et initiativ til 
at skabe og åbne op for en dialog 
mellem objekter og beskueren.”

Blandt årgangens 15 studerende har 
tre specialiseret sig i glas og præ-
senteres på Glasmuseet; Annamaria 
Margareth Hartvig-Clausen, Tiphaine
Germaneau og Armel Desrues.
Annamaria Margareth Hartvig-
Clausen er optaget af at skabe vær-
difulde objekter, som kan genan-
vendes og har lang levetid. Det er 
ikke mindst vigtigt i forbindelse med 
glas, som er et ressourcekrævende 
materiale. Ud fra tanken om, at 

kombinationen af funktionalitet og 
æstetiske kvaliteter er det, der får 
brugeren til at forelske sig i et objekt 
og fortsætte med at passe på det, 
har hun både fokus på det funktio-
nelle og det æstetiske i sit arbejde 
med glasset. 

Maker’s Dimension (glas) vises 
på Glasmuseet Ebeltoft i perioden 

22.09.2021 - 14.11.2021 
I samme periode vises Maker’s 
Dimension (keramik) på CLAY.

Armel Desrues: Vases Communicant.

Uddannelsen er en 3-årig bacheloruddannelse under 
Det Kongelige Akademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering, der hører under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Uddannelsen er kendetegnet 
ved et særligt fokus på kunsthåndværk og 
design inden for glas og keramik. 
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Tiphaine Germaneau er især opta-
get af glassets materialitet og den 
menneskelige adfærd. Hun skaber 
objekter, der appellerer til fantasien 
og indkapsler glassets flydende kva-
liteter i en bestræbelse på at fast-

holde øjeblikket i et slags ’frosset’ 
objekt. Armel Desrues tager ud-
gangspunkt i designhistorien og de 
uendelige muligheder, der findes i 
traditionel håndværksmæssig kun-
nen. Med afsæt i den venetianske 
designer Carlo Scarpa undersø-
ger Desrues glassets kvaliteter og 
kompositionsmuligheder i en søgen 
efter en dybere forståelse af Scarpas 
arbejde og relevans i dag.

Glasmuseet Ebeltoft har siden 2014 
præsenteret afgangsprojekterne i 
glas, mens de keramiske arbejder 
sideløbende har været udstillet på 
CLAY. En tradition, som Glasmuseet 
gerne fastholder. ”Danmark er kendt 
for kunsthåndværk og design af høj 
kvalitet og for en innovativ tilgang til 
materialet. Fundamentet for dette er 

Tiphaine Germanceau: Floating Gate.

Annamaria Margareth Hartvig-Clausen: 
Preserve.

en uddannelse som den på skolen 
på Bornholm, der giver de stude-
rende mulighed for at eksperimen-
tere med materiale, processer og 
praksisser og finde deres eget kunst-
neriske ståsted. Det er vigtigt for os 
som institution at favne de helt unge 
udøvere såvel som de etablerede. 
Afgangsudstillingerne giver både os 
og vores publikum et spænden-
de indblik i de aktuelle emner og 
metoder, der optager morgendagens 
kunsthåndværkere og glaskunstne-
re,” fortæller Glasmuseets direktør, 
Rebecca Matthews.

Maker’s Dimension (glas) kan ses 
på Glasmuseet Ebeltoft indtil 14. 
november 2021.

Der er udgivet katalog til udstillingen. 
Se on line-version her: https://issuu.com/kadk/
docs/makersdimension_inside_web_single
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Tekst: Jan Kock

Lysets verden
- Glaskunstneren Per-René Larsen

Det er svært at sige, hvor Danmark 
er smukkest. Et af stederne er helt 
afgjort Fanefjord på det sydlige Møn, 
hvor det kuperede landskab, den 
smilende fjord og kulturen i form 
af en middelalderlig kirke mødes i 
en symbiose. Her langt fra alfarvej 
har glaskunstneren Per-René Larsen 
slået sig ned sammen med kunstne-
ren Helene Sandegaard. Det store 
glasværksted med alle sine kringel-
kroge og udvidelser efter behov er 
den dynamiske ramme for de glas-
arbejder, der bliver skabt her. Der er 
fokus på at få ideer, refleksioner og 

filosofiske overvejelser visualiseret i 
glasset. Det er ofte organiske former, 
domineret af et bevidst farvevalg i 
former, der giver mindelser om det 
bedste af fransk Art Nouveau glas. 
For at få nye udtryk smeltes blæste 
eller dele af blæste, ituslåede objek-
ter sammen til komplekse værker. 
Alt skal undersøges og afprøves. Nu 
da Holmegaard Værk ved Næstved 
er kommet i gang med et større 
værksted end det hjemlige, er det en 
ny mulighed for at flytte grænserne 
og det skal prøves. 

Nærmest som en del af værkstedet 
indgår den store og jungleagtige 
have og igen i forlængelse af den, 
markerne ned mod fjorden. Haven 
har været ramme om en række 
udstillinger, hvoraf flere kan beteg-
nes som Land Art, hvor der er 
plads til installationer af en sådan 
størrelse, at de kan tale sammen 
med naturen. I værkerne kan indgå 
andre materialer, og her er en vig-
tig del dagslyset, skumringslyset og 

Per-René Larsen ved sine ovne midt i 
det vidt forgrenede værksted.

Der er noget organisk søanemoneagtigt 
over mange af skulpturerne. Ofte er de i 
sarte farvernuancer og nu og da afbrudt af 
kontrasten sort eller mørkebrun.

Intensiteten og kraften er stor og kender 
ingen grænser. Værket er på vej i flere 
retninger.

”Lille hjælper i Bombeskjul”. Stod 2009 i 
det daværende Kunstindustrimuseums gård 
i Bredgade som 3D kommentar til COP15 
klimatopmødet i Bella Centret.
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kunstigt lys, der ofte reflekteres af 
store spejle, buet vinduesglas eller 
vand. Det dybt alvorlige suppleres 
af et kritisk, men positivt livssyn med 
et stænk af ironi og humor. Således 
står Walt Disney’s Georg Gearløses 
lille hjælper i næsten overmenne-
skelig størrelse parkeret i haven. Et 
relikt fra en aktivitet. Nogle stykker 
af disse installationsudstillinger var 

navngivet Lidt lys imod det tilta-
gende mørke og blev afholdt sidst 
på året i november og december.
Per-René har helt klart fokus på 
kunsten, men det bliver dog også til 
skåle i delikate farver og former og 
unikke drikkeglas, der mere ligger 

inden for genren kunsthåndværk. 
De sælges under navnet Fanefjord 
Glas og er med til at give smør på 
brødet.
Per-René er født i 1949 og en af 
pionererne inden for dansk studio-
glas. Var fra 1972-75 på Skolen for 
Brugskunst i København, dernæst 
i 1975-76 på glasskolen i Orrefors, 
Sverige, for i 1977 at starte Snoldelev 
Glasbrug syd for Roskilde sammen 
med bl.a. Skak Snitker. I 1984 flyt-
tede han til Fanefjord og oprettede 
eget værksted der. 

På Per-Renés nyttige hjemmeside 
kan man finde mange og nyttige 
informationer om hans virke samt 
læse hans overvejelser om kunst og 
studioglasset: www.per-rene.dk

Glas i flere lag og udskæringer, skygger 
af samme i kombination med elektrisk lys 
giver uventede og mystiske virkninger.

Rundt i haven står dele fra flere udstillinger. Denne er mere eller mindre i et med naturen. Ægte Land Art.

Drikkeglas med pålagte rigler hører hjemme under labelen Fanefjord Glas. 
Riglerne gør, at glasset ikke så let glider ud af en fedtet hånd. 



Tour de Ebeltoft fredag den 26. november 2021

Vore glasture blev aflyst på grund 
af coronaen, men nu gennemfører 
vi den planlagte tur, hvor vi i egne 
biler besøger glaspustere i Ebeltoft 
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Tekst: Preben Fisker & Birgit Engsig

Besøg hos glashytterne i Ebeltoft

GMV-tur: Tour de Ebeltoft i egen bil

TILMELDING 

senest fredag den 
19. november 

2021

og nærmeste omegn. Som det 
fremgår af programmet, starter 
vi hos Dam & Karlslund Glas 
i Handrup og slutter efter fro-
kost på Pust Glasværksted.

Frokosten indtages på 
Lundbergs Spisehus 
som ligger i gården ved 
Maltfabrikken. Af hen-
syn til bordreservation 
er tilmelding nødven-
dig. Man bestemmer 
selv menuen og beta-
ler selv.



Tilmelding skal ske senest fredag DEN 19. NOVEMBER
enten pr. brev til Preben Fisker, Skolevej 6, 8400 Ebeltoft,
eller pr. mail: fi skerw@privat.dk

På grund af bordbestilling, er det vigtigt, at du afkrydser 
rubrikken: Ønsker bordreservation, hvis du ønsker at indtage 
frokosten på Lundbergs Spisehuset. Man bestemmer selv 
menuen og betaler selv.

HUSK at anføre medlemsnummer, navn/navne, mobilnr.
og e-mail-adresse.

Medlemsnummer og navn 1

Medlemsnummer og navn 2

Adresse & nr.

Postnr. By

E-mail-adresse

Mobilnr.

TOUR de EBELTOFT
Fredag den 26. november 2021

ØNSKER BORDRESERVATION - ANGIV ANTAL:

 T I L M E L D I N G S K U P O N

Tilmelding senest den 19. november 2021

START HOS:
Dam & Karlslund Glas
Stabelhøjen i Handrup
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 16 96
Kl. 9.00 - 10.00

15 MIN KØRSEL TIL:

Møhl & Drivsholm Glas
Stockfl ethsvej 13 B
8400 Ebeltoft
Tlf. 21 82 34 91
Kl. 10.15 - 11.15

10 MIN. GÅTUR TIL:

NyholmCantrell Glas
Nedergade 19
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 18 90 80
Kl. 11.25 - 12.25

5 MIN. GÅTUR TIL:

Ebeltoft Glas
Nedergade23
8400 Ebeltoft
Tlf. 21 46 9009
Kl. 12.30 - 13.30

15 MIN. GÅTUR TIL:

Lundbergs Spisehus 
Ved Maltfabrikken
Kl. 13.45 - 14.45

5 MIN. GÅTUR TIL:

Pust Glasværksted
Adelgade 29 E, gården
8400 Ebeltoft
Tlf. 22 53 06 02

Ca. 15.50 SLUT
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Skriv venligst antal personer du ønsker bordreservation til



Tiphaine Germaneau studies human be-
haviour and the materiality of glass. Her 
objects appeal to the imagination and she 
seeks to freeze a moment in the fl ow of glass.
Armel Desrues explores the space between 
functional and sculptural form, design his-
tory, and the infi nite possibilities in tradi-
tional craftsmen’s skills, based on the work 
of the Venetian designer Carlo Scarpa.
The Director of the Glasmuseum, Rebecca Mat-
thews, comments among other things that the 
exhibition gives an insight into what tomorrow’s 
craftsmen and glass artists are occupied with.
See the online catalogue at https://issuu.com/
kadk/docs/makersdimension_inside_web_single

Page 10 Per-René Larsen’s World of Light
Fanefjord on the island of Møn is one of the 
most beautiful spots in Denmark, off the beaten 
track, and home to Per-René Larsen and Helene 
Sandegaard. A large glass workshop with many 
nooks and crannies is a dynamic setting for ide-
as, refl ections and philosophical considerations 
visualised in glass. The forms are often organic, 
in colours reminiscent of French Art Nouveau 
glass. New expressions may be created by melt-
ing together blown objects or broken parts to 
build complex items. The larger facilities recent-
ly opened at Holmegaard offer new opportuni-
ties for attempts to push boundaries. The large, 
wild garden is almost an extension of the work-
shop, with space for installations that interact 
with nature, including daylight, twilight and arti-
fi cial light, as well as materials other than glass. 
Per-René’s deeply serious, critical approach is 
supplemented with irony and humour, e.g. with 
a life-sized fi gure of Gyro Gearloose’s Helper. 
Some pieces from an exhibition of installations 
were entitled A little light against increasing 
darkness, shown in November and December.
Per-René focuses on art glass, but also makes 
bowls in delicate colours and unique drinking 
glasses, sold under the name Fanefjord Glas. He 
was one of the pioneers of Danish studio glass, 
and trained at the Danish School of Decora-
tive Art and Orrefors in Sweden before start-
ing Snoldelev Glasbrug with Skak Snitker. He 
moved to Fanefjord in 1984. See more on his 
website, www.per-rene.dk

Page 12 Tour of glass artists near 
 Ebeltoft, 26 November
After all glass tours were cancelled due to Cov-
id-19 restrictions, a new tour is planned to visit 
glass studios, starting with Dam and Karlslund 
Glas in Handrup and ending at Pust Glasværkst-
ed after lunch at Lundberg’s Spisehus. The group 
will drive their own cars and pay for their own 
lunch. Please book before 19. November.

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, writes: 
A delayed Annual General Meeting was held 
on 21 August, with 42 attending. The Com-
mittee is concerned about falling member-
ship, which makes it diffi cult to balance the 
accounts, but they were approved with a 
defi cit of about DKK 18,000. The Commit-
tee prefers not to raise subscriptions, and 
hopes among other things to produce Glas-
posten more cheaply, but in similar quality.
The Chairman of the Glasmuseum said the mu-
seum has had a good year, and is expecting a 
profi t in 2021 in contrast to defi cits in the last 
two years. The trustees are positive about the 
future and look forward to more exhibitions at 
the same high international level as the cur-
rent exhibition of Lino Tagliapietra’s work.
Morten Klitgaard, winner of FinnLynggaard’s 
Prize in 2019, and Jonas Noël Niederman, 
winner in 2020, talked about their work.
The next AGM will be on 26 March 2022.
Pavla Rossini was elected to the Commit-
tee. She has organised tours for the Friends of 
the Glasmuseum, and it is important to have 
a contact on Zealand. Annette Nielsen and 
Jonas Noël Niederman were elected as sub-
stitutes, and will work with the Social Media.
New membership cards will be sent out 
with Glasposten, but members are reminded 
to send their telephone numbers to birgit@
engsig.be. Registered telephone numbers 
will give admission to the Glasmuseum.
A tour is planned to visit glass artists near Ebel-
toft, and in 2022 the cancelled tours to Zealand 
and to Alsace are being re-planned – details 
later.

Page 3 European Glass biennial 
 on Bornholm
European Glass Context 2021 is the 8th bi-
ennale on Bornholm, and focuses on hand 
crafts and glass as a material, showing glass 
from 31 countries. Glass is emerging from 
the shadow of ceramics and drawing inter-
national interest among craftspeople, design-
ers and architects. Danish glass artists are 
also drawing attention, especially in the USA.
The biennial is curated with four basic themes, 
and professional focus on art craftsmanship. 
Materials, techniques, form, and ideas in mas-
terpieces are showing new directions for per-
ceiving and interpreting glass art. Other themes 
emphasise politics, climate change, sustain-
ability and the UN Sustainable Development 
Goals. The two main exhibitions have been 
put together by a European group of cura-

tors alongside an open ‘call’, for anyone who 
works with glass. The four themes intertwine 
in the exhibitions, which can be seen at Born-
holm Art Museum and Grønbech’s Gaard.
Renata Jabowleff from Finland works with pre-
fabricated glass rods mounted on net, 
forming a two-dimensional sculpture
with references to graphic art. In Ich Liebe das 
Leben, Bongchull Shin (Germany) creates sharp 
letters from recycled glass shards, spelling out a 
message about love. Marguerite Duras’s book, 
C’est Tout, made him feel noticed and loved 
at a diffi cult time in his life, and he expresses 
hope that others will feel loved through the fra-
gility, sharp edges and light aesthetics of glass.
In the category for UN Sustainable Develop-
ment Goals is Simon Botero, who graduated 
from the Design Academy Eindhoven, but his 
project originates in his native Columbia. With 
residual products from a gold mine, he has cre-
ated glass objects which recycle as new prod-
ucts, opening up new opportunities for the local 
community through ‘empowerment by design’. 
Gender equality and social activism are themes 
together with craftsmanship and site-specif-
ic projects. In 62 works, the best is shown 
from the professional art scene in Europe.
Besides the main exhibitions, the biennale in-
cludes many other events, and a hybrid cata-
logue has been produced, combining digital and 
analogue with augmented reality, links to fi lms 
and 3D access to the exhibitions.

Page 6 Activities in the autumn break
Please check the website for details of activi-
ties. From 16 October: Daily guided tours of 
the Maestro exhibition. Monday & Wednesday: 
Millefi ori fusing – make a picture with coloured
glass and millefi ori as a Venetian touch.
Tuesday & Thursday: Sandblasting to decorate 
a glass lamp. All week: Mask workshop – make 
your own Venetian carnival mask, or create jew-
ellery with glass hearts and balls from Murano. 
Emma Goring and Aoife Soden will be in the 
workshop.

Page 8  Maker’s Dimension 
 – graduation from Bornholm
Since 2014 the Glasmuseum has shown projects 
in glass by graduates of the three-year BA pro-
gramme at the Royal Danish Academy (KADK) 
on Bornholm, while projects by graduates in ce-
ramics have been shown at the CLAY museum in 
Middelfart. There were three graduates in glass 
this year. Annamaria Margareth Hartvig-Clausen 
seeks to produce objects with value, combin-
ing aesthetics with a long, functional lifetime. 
Glass is resource-intensive, so the owner must 
fall in love with an object and take care of it.

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Formand
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Kasserer og webmaster
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9000 Aalborg
Telefon 4084 8856
lisbethlund@ymail.com

LONE WILLADSEN
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Kanalsvinget 8 a
8500 Grenå
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willadsen@enslevs.net
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Rejsearrangør
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PAVLA ROSINNI
Rejsearrangør
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i Glasposten og rejsearrangør
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ANNETTE NIELSEN
Suppleant
Kølvej 10
8500 Grenaa
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Suppleant
Odinsvej 10 3.th.
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Ring eller mail til formanden eller 
kassereren.

Tilmeld dig Glastip
Glastip er et månedligt gratis mail-
nyhedsbrev om ”alt” aktuelt inden 
for dansk glaskunst. Tilmelding på 
glastip@mail.tele.dk eller på Ven-
neforeningens hjemmeside, hvor 
du også kan læse nyhedsbrevene.

ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2021
Personligt medlemskab  . . . . . . .  kr.  350,- 
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dringer til Lisbeth Lund på mail: 
lisbethlund@ymail.com så du fortsat 
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mails fra Glasmuseets Venner. 
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

18/10 & 20/10
MILLEFIORI-FUSING 
Billetter købes på forhånd på 
go-syddjurs.dk

19/10 & 21/10
SANDBLÆSNING – LANTERNER 
OG GLAS
Billetter købes på forhånd på 
go-syddjurs.dk

16/10 - 24/10
DAGLIG RUNDVISNING KL 14 
Gratis efter betalt entré til museet. 
Ingen tilmelding.

16/10 - 24/10 I KIDS CORNER
• MASKEVÆRKSTED
• SMYKKEVÆRKSTED MED 
 MURANO-PERLER
Materialer købes ved ankomst. 
Ingen tilmelding.

16/10 - 24/10 
ÆBLEJAGT
Gratis efter betalt entré til museet. 
Ingen tilmelding.

13/11 & 20/11 
JULEFUSING MED MILLEFIORI
Billetter købes på forhånd på 
go-syddjurs.dk

AKTIVITETER

14/11 & 21/11
SANDBLÆSNING
Billetter købes på forhånd på 
go-syddjurs.dk

FRA 13/11
JULESALG I BUTIKKEN

13/11-14/11 & 20/11-21/11
VÆRKSTEDET BLÆSER JULEKUGLER

13/11-14/11 & 20/11-21/11
SMYKKEVÆRKSTED MED 
MURANO-PERLER
Materialer købes ved ankomst. 
Ingen tilmelding.

Vi forbeholder os ret til ændringer i program-
met. Se yderligere information om aktiviteter 
og billetter på www.glasmuseet.dk

MAESTRO – LINO TAGLIAPIETRA, 
12. juni 2021- 24. april 2022
Soloudstilling med værker af 
Lino Tagliapietra.

SOFT MACHINE
12. juni 2021 - 14. november 2021
Studyudstilling med værker af 
Carissa Baktay.

MAKERʼS DIMENSION
22. september - 14. november 2021
Afgangsudstilling (glas), KADK, med 
værker af Annamaria Margareth 
Hartvig-Clausen, Armel Desrues og 
Tiphaine Germaneau.

SCOPE OF DISTANCE
27. november 2021 - 24. april 2022
Studyudstilling med værker af Anett Biliczki.

DEN PERMANENTE
22. september 2021 -
Værker fra museets samling med fokus 
på The Advisory Board.

THE PILGRIMSʼ BOAT
Nyt permanent værk i samlingen skabt af 
Philip Baldwin & Monica Guggisberg.

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

02.01-26.03: 10-16 ONS-SØN* 
27.03-25.06: 10-16 ALLE DAGE 
26.06-29.08: 10-17 ALLE DAGE 
30.08-31.10:  10-16 ALLE DAGE 
01.11 -30.12: 10-16 ONS-SØN*

* Åben alle dage i vinterferien (uge 7) 
og påskeugen. Lukket 24., 25., 26. og 
31. dec. samt 1. jan. 

GLASCAFÉEN

Se aktuelle åbningstider www.glasmuseet.dk. 
Yderligere information på tlf. 86341818. 


