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Kære Glasvenner
Glasmuseet Ebeltoft kan heldigvis
oplyse, at besøgstallet i 2022 nu svarer til besøgstallene i 2017 og tidligere år.
Generalforsamling 2023 afholdes
lørdag den 25. marts kl. 13.00. Dagsorden for generalforsamlingen kommer i Glasposten nr. 1 i februar 2023.
Rethinking og rebranding
Vi ved fra Glasmuseets direktør,
Mikkel Elming, at der på Glasmuseet
tænkes nye tanker, som drejer sig om
udvikling af både form og indhold.
Der kan endnu ikke siges noget konkret om dette, men vi kan dog sige,
at det formentlig også vil påvirke
foreningen Glasmuseets Venner. Vi
regner med, at der i næste nummer
af Glasposten kan informeres mere
præcist og detaljeret om fremtiden
for både museet og Glasmuseets
Venner.
Turen: Glas, vin og kultur i Alsace,
arrangeret af Jan Kock 21. - 26. september var, trods de lange busture, en
stor succes med mange interessante
oplevelser, super hoteller og rigelig
med god mad.
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Tour de Ebeltoft i dagene 28. og 29.
oktober måtte desværre aflyses på
grund af for få tilmeldte, vi forsøger
en anden gang.
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Glasmuseets Café er fra 31. oktober
lukket indtil videre. Der skal findes en
ny forpagter, for Karen og John ønsker
at koncentrere sig om Karens Køkken
på Fregatten Jylland.
Glashytten lukker også for vinteren i
en periode. Der skal skiftes potte og
foretages andre reparationer. Museet
regner med, at hytten er lukket fra den
4.12.2022 til 1.2.2023, så der er desværre ikke julearrangementer i værkstedet i år.
Udstillingen In the Making kan ses
i begge stueetager på museet i tiden
13. januar til 16. april 2023. Udstillingen, som præsenterer 10 glaskunstnere, som har modtaget Finn Lynggaards legat, er udførligt omtalt på de
næste sider. Glasmuseets Venner har
årligt støttet Fonden med et beløb til
legatet. Det bliver en spændende og
meget anderledes udstilling, så kom
og se den. Der er fernisering fredag
den 13. januar kl. 17.00.
Den længe ventede tur til Finland vil
nu blive gennemført i dagene 24. –
29. april 2023. På side 12-13 i dette
nummer er der en beskrivelse af turen
og en tilmeldingskupon. Husk, at det
maximale deltagerantal er 25, og at
først til mølle princippet gælder.
Med venlig hilsen
Birgit Engsig
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Karen Nyholm:
Mother Whose Children are Birds. 2021.
Foto: Frederikshavn Kunstmuseum.

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

In the Making - fra idé
til færdigt værk
10 kunstnere åbner for det kunstneriske maskinrum i udstillingen In
the Making, som kan opleves på
Glasmuseet Ebeltoft fra lørdag den
14. januar 2023. Udstillingen fortæller, hvordan vilde idéer bliver til
kreativ virkelighed og giver et indblik i processerne bag de færdige
værker. De ti kunstnere, som er
repræsenteret i udstillingen, har alle
modtaget Finn Lynggaards Legat,

og udstillingen markerer afslutningen på legatuddelingen.
In the Making er kurateret i samarbejde med Eva Lynggaard og
Tchai Munch. I udstillingen deltager
Lise Eggers, Bjørn Friborg, Johanne
Jahncke, Morten Klitgaard, Jonas
Noël Niedermann, Karen Nyholm,
Marie Retpen, Tobias Sode, Aoife
Soden og Ida Wieth. Spændvidden
er stor blandt de ti kunstnere og

Aoife Soden: Anchors Aweigh. 2022.

emnerne mange – fra Lise Eggers’
optagethed af fraktaler som afsæt
for eksperimenter med glasstøbning
og geometriske former til udforskning af kropslige detaljer omsat til
blæst glas og tekstiler hos Marie
Fortsættes næste side
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Maria Retpen: En rem af huden. 2022.

Ida Wieth: Test of Time #1. 2020. Foto: Benita Marcussen.

Retpen og Morten Klitgaards undersøgelser af råmaterialernes forskellige kvaliteter og sanselige udtryksformer for blot at nævne nogle.
Kridt og kreativitet
Formidlingen og udstillingens design

Tobias Sode: Vase. 2022.
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er inspireret af den udbredte praksis i mange glasværksteder med at
tegne skitser med kridt på gulvet
eller på tavler forud for arbejdet
med det varme glas. Hver kunstner
præsenteres på hvert sit område i
udstillingen markeret med sorte tavler, som gennem kridttegninger og
små tekster formidler kunstnernes
proces. Tavler og tegninger giver
gæsterne et indblik i nogle af de
kreative overvejelser, eksperimenter
og metoder, som man normalt ikke
har mulighed for at se.
Med designet ønsker museet også at inspirere
gæsterne til at engagere sig kreativt i
udstillingen. I Kids
Corner opfordres
gæsterne til selv
at gribe kridtet og
tegne deres idéer på

væggen. Tre gange i udstillingsperioden vælges en idé, som efterfølgende realiseres i glas i museets
værksted.
Finn Lynggaards Fond
Finn Lynggaards Fond blev oprettet
i forbindelse med Finn Lynggaards
80-års fødselsdag den 11. januar
2010 som en fødselsdagsgave og
en hyldest til den danske glaskunstner og medstifter af Glasmuseet
Ebeltoft. Idéen kom efter sigende fra
den svenske glaspionér Åsa Brandt,
som op til den runde fødselsdag
skulle have spurgt: ”Findes der en

Morten Klitgaard: Flux Dark. 2022.
Foto: Dorte Krogh.

Lise Eggers: Forgreninger, blå serie. 2022. Foto: Pirita Taskinen.

fond, hvor vi kan give et beløb som
en anerkendelse af en glaskunstner,
der virkelig har markeret sig og hele
sit liv kæmpet for glasset?”
Det gjorde der ikke, men idéen
var god, og Finn Lynggaards Fond
blev stiftet på baggrund af donationer i forbindelse med den runde
fødselsdag fra Glasmuseet Ebeltoft,
Glasmuseets Venner, virksomheder
og private. Formålet var hvert år
omkring Finn Lynggaards fødselsdag
at uddele et legat til en udøvende
glaskunstner med henblik på videreuddannelse eller studierejse.

Gennem mere end ti år har Finn
Lynggaards Fond støttet en række
glaskunstneres muligheder for at
dygtiggøre og udvikle sig.
Det er med stor glæde og forventning, at Glasmuseet tager hul på
2023 med at vise en perlerække af
værker skabt af ti dygtige glaskunstnere og legatmodtagere gennem
årene. Udstillingen kan opleves frem
til 16. april 2023 – hold øje med
program for aktiviteter og arrangementer i tilknytning til udstillingen
på glasmuseet.dk

Bjørn Friborg:
Implosion Amber. 2022.
Foto: Anders Boggild.

In the Making
Udstillingsperiode
14.01.2023-16.04.2023
Repræsenteret i udstillingen er:
Lise Eggers, Bjørn Friborg, Johanne Jahncke,
Morten Klitgaard, Jonas Noël Niedermann,
Karen Nyholm, Marie Retpen, Tobias Sode,
Aoife Soden og Ida Wieth.

FERNISERING:
FREDAG DEN 13. JANUAR KL. 17.00
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Herover: Verner Panton.
Til venstre: Fig. 1: Gedigen Verner Panton
totalinstallation fra 1971 på Varna i Aarhus.

Tekst: Jan Kock

Verner Panton - en farverig
designer uden grænser
Pop Art stilen med mange voldsomme former, farver og farveskift, ofte grænsende til det psykedeliske, blev dyrket intenst af en
række markante kunstnere verden
over. Den startede så småt i USA i
1950’erne, og den bredte sig snart
til Europa, hvor stilarten markerede sig i 60’erne og 70’erne med
udløbere til de efterfølgende årtier.
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En markant skikkelse inden for
denne isme også internationalt var
den danske arkitekt og designer
Verner Panton (1926-1998). Efter
sin uddannelse på Kunstakademiets
Arkitektskole (1947-51) blev han
medarbejder hos ingen ringere end
arkitekt Arne Jacobsen (1950-52) for
efterfølgende at tage på en række
studierejser rundt i Europa, frem til

han i 1955 åbnede egen tegnestue.
De seneste mange år boede han
i og virkede fra Schweiz, hvorfra
hans interesser stadig styres internationalt. I sit arbejde fokuserede
han dels på industrielt design og
dels på mere individuel kunst. Der
blev skabt en længere række møbler
og andet, ofte i nye plastmaterialer
eller metal. Intet materiale var ham
fremmed, og nysgerrigt blev meget
nyt afprøvet. En af de store succeser
var Flowerpot lampen af metal fra
1968. Totaliscenesættelser af bygninger og rum var et andet virkefelt.
En af de mest omfattende var hos
tidsskriftet Der Spiegel i Hamborg
i 1969. Herhjemme nyindrettede
han i 1971 det fornemme Varna
Palæ i Aarhus fra 1909 (fig. 1). Det
blev til en intens totaloplevelse i
voldsomme farver og markant belysning. I København var det bl.a.
Cirkusbygningen, der i 1984 fik en
ægte Verner Panton omgang.
Belysning havde Panton særligt
fokus på. Arven fra Arne Jacobsen

Fig. 2: New Wave ved lanceringen i 1984.
Bordlampen ses nederst til venstre.

og Poul Henningsen ses tydeligt. En
række lamper er stadig i produktion
og er blevet til evergreens. Panthella
lampen kom til i 1971 og står i
flere varianter i tusindvis af hjem
rundt om i verden. Akryl og andre
Fig. 3: New Wave bordlampe. Holmegaard.
Emnet er blæst i et stykke. Findes i to højder 41 og 56 cm. Her vises bordlampen i
tændt tilstand. Denne lampe kan købes ved
henvendelse til ejeren på tlf. 2777 8789.

nye plastmaterialer yndede han at
bruge til sine lamper, det gjorde dem
lette og robuste. Glasset er jo ellers
det traditionelle valg i forbindelse
med belysning. Men i 1984 gør han
et forsøg med lamper i glas med
serien New Wave for Holmegaard
Glasværk. Grundelementet er ens
vandrette bløde bølger, blæst i hvidt
opaline glas med klart overfang, der
giver den blanke overflade (fig. 2).
Der er varianter til alle formål. Det
var Holmegaards afdeling i Odense,
der mestrede opgaven, de var nemlig
eksperter i den slags. Ved dagslys
står New Wave som en skulptur
med sin markante lys og skygge, og
når den er tændt, er det tilsvarende,
bare modsat. Lampen var dog dyr at
fremstille og faldt måske ikke helt i
danskernes smag. Så den gik snart
ud af produktion. I 00’erne var der
dog fornyet interesse for modellen,
og den blev sat i produktion igen i
en kort årrække (fig. 3).

Fig. 5: ”Panton” serie af drikkeglas. Design Verner Panton.
Prototyper gjort i en lang række størrelser, med fod i både
sort og klart glas og med lige eller skråt afsprængt munding.
Holmegaard 1985. Blev aldrig sat i egentlig produktion.
Foto: Trapholt: Verner Panton - Farver en ny verden.
Stjernegaard Foto og Film.

Panton forsøgte sig også som designer af drikkeglas (fig. 4 og 5). Men
det kom ikke længere end til prototyper. Man troede ikke på deres
salgbarhed. Men bedøm selv.

Fig 4: ”New Wawe” serie af drikkeglas. Design Verner Panton. Prototyper gjort i en lang række
størrelser, således også glas på stilk. Holmegaard 1984. Blev aldrig sat i egentlig produktion.
Foto: Trapholt: Verner Panton - Farver en ny verden. Stjernegaard Foto og Film.
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Tekst: Jan Kock & Helle Simonsen · Foto: 1988-2015: Foto/Medie Moesgaard/Iga Andersen, 2016-2020: Hempel Glasmuseum/Helle Simonsen.

Modtagere af Hempels Glaspris
Først i 1980’erne havde Studioglasbevægelsen bidt sig ganske godt fast
her i landet. Den ene lille glashytte efter den anden skød op, og
der blev fremstillet god, entusiastisk, individuel og alsidig glaskunst.
Hempels Glasmuseum fulgte denne
udvikling med stor interesse og ville gerne understøtte den. Derfor
indstiftede man Hempels Glaspris,
der første gang blev uddelt i 1988.
Prisen uddeles årligt og tildeles en
herboende person, der har markeret sig markant inden for feltet. Ud
over selve prisen vises efterfølgende år på Hempels Glasmuseum en
udstilling med værker af kunstneren,
hvorefter der indkøbes et eller et par
værker af samme.
1988: Tchai Munch
+ 2 værker

De ganske mange indkøbte glas i
den voksende samling giver et øjebliksbillede af den enkelte glasmagers fokus her og nu, men viser også
den udvikling, der generelt er sket
gennem årene, hvor man til en start
havde mere fokus på brugsglas til
nu, hvor det er de mere kunstneriske
frembringelser – samt ikke mindst
forståelsen af materialet – der vækker interesse.

Klitgaard, da værket er under produktion – og 2022 Pernille Bülow, da
hendes udstilling først åbner 2023.
Se mere om Hempels Glasmuseum
på www.hempelglasmuseum.dk

Her præsenteres i kronologisk rækkefølge de værker, der indtil videre
er indkøbt. Når der er indkøbt en
gruppe glas, er der dog kun vist ét
glas og med et + og et tal angivet
hvor mange, der derudover hører til
købet. Dog mangler 2021 Morten
1989: Per René Larsen & Helene
Sandegård. + 4 værker

1990: Anja Kjær
+ 4 værker
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1991: Niels Christian Olesen
+ 10 værker

1992: Else Leth Nissen
+ 4 værker

1994: Maibritt Jönsson &
Pete Hunner. + 7 værker

1995: Micha Maria Karlslund
+ 4 værker

1998: Skak Snitker
+ 4 værker

1993: Lena Ljungar & Jesper Sødring
+ 10 værker

1996: Peter Svarrer
+ 6 værker

1997: Hans Friedrichsen
+ 2 værker

1999: Pipaluk Lake
+ 6 værker

2000: Tobias Møhl
+ 4 værker

Fortsættes næste side
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Modtagere af Hempels Glaspris fortsat

2001: Lene Bødker
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2002: Steffen Dam
+ 3 værker

2003: Finn Lynggaard
+ 3 værker

2004: Trine Drivsholm
+ 2 værker

2005: Marianne Buus
+ 4 værker

2006: Line Gottfred Petersen
+ 2 værker

2007: Stig Persson
+ 3 værker

2008: Rikke Hagen
+ 3 værker

2009: Pernille Braun
+ 5 værker

2010: Susanne Jøker Johnsen
+ 1 værk

2011: Lotte Thorsøe
+ 3 værker

2012: Stine Bidstrup

2013: Karin Mørch

2014: Marie Retpen

2015: Jeanett Iskandar

2016: Maria Koshenkova

2017: Ida Wieth

2018: Ned Cantrell

2021: Morten Klitgaard:
Det købte værk er under
produktion.
2022: Pernille Bülow:
Et værk købes først efter
hendes udstilling i 2023.
2019: Tora Urup

2020: Karen Lise Krabbe
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Tekst: Pavla Rossini

TILMELDING
senest den
6. januar
2023

Glastur til Finland
med udflugt til Tallinn
24. - 29. april 2023
Mandag 24. april: Turens første dag
bliver en rejsedag: Omkring frokosttid flyver vi fra Kastrup lufthavn mod
Helsinki. Herfra fortsætter turen med
toget mod byen Riihimäki, hvor vi
indlogeres de næste to nætter.
Tirsdag 25. april: Dag 2 besøges
glasværkstedet Lasismi, som er et
fællesskab af yngre glaspustere samt
Mafka & Alakoski studio glas. Mafka
fremstiller lidt mere traditionelle produkter af god kvalitet.
Herfra er der kun et stenkast til
Riihimäki Lassi Glasmuseum, som
ligger i det tidligere Riihimäki Glasværk. Ombygningen blev designet
af arkitekt og glaskunstner Tapio
Wirrkala, en af finsk designs legender. Museet rummer omkring 2.000
emner med fokus først og fremmest
på finsk brugs- og kunstglas fra
18. - 21. århundrede. Udover den
permanente kollektion får vi set de
aktuelle skiftende udstillinger her.
Markku Salo’s studio med én af hans skulpturer.
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Onsdag 26. april: Dag 3 kører
vi i egen bus til Nuutajärvi Glass
Village, hvor vi besøger Lasisirkus og
Viinikainen studio. Et af dagens
hovedpunkter bliver et besøg hos
Markku Salo. Han hører ikke kun til
de mest kendte finske glaskunstnere
- både indenfor glasdesign og unikaglas - men arbejder som billedhugger
også med andre materialer. Historien
om Nuutajärvi glasværk (grundlagt
1793) er flot dokumenteret på det
lokale Designmuseum.
Om eftermiddagen besøger vi Iittala,
som siden 2014 er det eneste glasværk i Finland, hvortil man overførte
en del af Nuutajärvi produktionen.
Der bliver mulighed for at handle
glas i Factory outlet, og på glasmuseet kan vi se bl.a. den originale
form til Alvar Aaltos vase Savoy. Efter
afslutning af dagens program transport til og indkvartering i Helsinki.
Torsdag 27. april: Dag 4 byder først
på rundtur i Tapiola i Espoo med
fokus på byplanlægning og arkitektur.
Denne berømte haveby blev etableret allerede fra 1950’erne og frem
efter engelsk model, hvor moderne boligformer var i fokus. Herfra fortsætter vi til EMMA - Espoo

Glass Village i Nuutajävi.

Museum of Modern Art - som huser
en permanent samling af arkitekt,
glaskunstner, grafiker og billedhugger Tapio Wirkkala og hans kone
Rut. I en ny opstilling vises der også
andre kunstnere inden for moderne
finsk design.
Et historisk indblik i udviklingen af
brugskunst i Finland får vi under
rundvisningen i den faste samling og
i særudstillinger på Design Museo,
det finske kunstindustrimuseum, stiftet i 1873. Hvis tiden tillader det,
besøger vi også KIASMA, museum
for nutidig finsk kunst og kultur, som
blev opført i 1996. Transport rundt
i Helsinki med sporvogn og metro.
Fredag 28. april: Efter morgenmad
sejler vi til Tallinn, hovedstad og
største by i Estland. Sejlturen tager
kun lidt over to timer, så vi har god
tid til en gåtur fra terminalen gennem
den gamle bydel, som er på Unescos
verdensarvsliste. Tallinns arkitektur
har dansk og tysk præg, ligesom den
svenske og russiske indflydelse kan
spores.
Vi besøger Niguliste Kirik (tidl. St.
Nicholas’ kirke) med Bernt Notkes
maleri fra slutningen af 1400-tallet.
Notkes altertavle kan beundres i

TILMELDINGSKUPON

Glastur til Finland
24.-29. april 2023
Timo Sarpaneva: håndblæste vaser.

Markku Salo’s: Primavera vuosikoira.

Helligåndskirken, og et besøg værd
er også Toomkirik, Domkirken. Et
must er den gamle rådhusplads
med det danske rådhus fra 1330.
Efterfølgende sigter vi efter Estlands
Kunstakademi, som ligger i en
spændende og helt ny bygning,
som er resultat af en arkitektkonkurrence. Her får vi en rundvisning på glasafdelingen og hilser på
undervisere og studerende. Hvis
der er tid, kører vi til KUMU –
Det estiske kunstmuseum, endnu
en interessant nyere bygning med
bl.a. moderne estisk kunst.

tager mod Helsinki lufthavn, skal
vi lige kigge på hovedbanegården, den berømte bygning af Eliel
Saarinen. Vi forventer hjemfly sidst
på eftermiddagen.

Lørdag 29. april: Sidste formiddag i Helsinki spadser vi gennem byens centrum på boulevard Esplanadi med en akademisk
boghandel tegnet af Alvar Aalto,
flag stores som Artec, Marimekko,
Iitalla eller Pentik. Aalto har tegnet Finlandia Hall, og spændende arkitektur kendetegner også
Temppeliaukion kirkko. Før vi
Glasværkstedet Lasismi i Riihimäki.

Tilmelding og pris
Samlet pris per person i dobbeltværelse er 10.900 kr. Tillæg for
enkeltværelse 2.000 kr.
Prisen indeholder også museumsentréer, guidede tours samt 2 middage (uden drikkevarer).
Der tages forbehold for ændringer
i programmet.
Husk at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Turens tekniske arrangør er Salve Tour.
Turen bliver gennemført ved tilmelding af 20 personer, max. deltagerantal er 25, efter først til mølle
princippet.
Bindende tilmelding og indbetaling af 2.500 kr. depositum senest
den 6. januar 2023. Restbeløbet
betales senest 10. marts 2023.
Tapio Wirkkala: Coreano Serie.

Tilmelding skal ske senest
SØNDAG DEN 6. JANUAR 2023
enten pr. brev til Pavla Rossini,
Nørregade 30, 1165 København K.
eller pr. mail: pavlarossini@gmail.com
Samtidig, senest 6. januar, indbetales til Glasmuseets
Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 930
konto nr. 3085606904 depositum: kr. 2.500,- pr. person.
HUSK at anføre medlemsnummer, navn/navne,
mobilnr. og e-mail-adresse.

Medlemsnummer og navn 1

Medlemsnummer og navn 2

Gade & nr.

Postnr.

By

E-mail-adresse

Mobilnr.

Tilmelding og depositum indbetaling
senest den 6. januar 2023
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Birgit Engsig, the Chairman, notes
that numbers of visitors to the Glasmuseum
are now back to normal, as in 2017.
The Annual General Meeting will be held on
25 March 2023 at 1 pm at the Glasmuseum.
The agenda will be sent out in the February
issue of Glasposten.
The Director of the Glasmuseum, Mikkel Elmig, has plans to rethink and rebrand the museum, with changes in its form and content,
so the Friends of the Glasmuseum will be
working with it in new ways. The Chairman
hopes to give more precise details about the
future of the museum and the friends’ association in the next issue of Glasposten.
The trip to Alsace, organised by Jan Kock in
September, was a great success, with many
interesting visits, excellent hotels and delicious food in plenty.
The Tour de Ebeltoft in October was unfortunately cancelled, as there were too few
bookings. If possible, a similar tour will be
arranged in 2023 for members from East Denmark.
The museum café is closing until further notice, until a new manager is found, and the
workshop will be closing for a period in the
winter for repairs and replacement of the pot.
Therefore, there will be no Christmas activities in the workshop this year.
The exhibition In the Making can be seen
from 14 January to 16 April. The long-awaited
trip to Finland is planned for 24-29 April: details are on pages 12 and 13.
Page 3
In the Making
14 January - 16 April. The exhibition, curated
in collaboration with Tchai Munch and Eva
Lynggaard, will show work by the ten artists
who have received the Finn Lynggaard Award,
which was supported by the Friends of the Glasmuseum. The fund was set up to mark Finn
Lynggard’s 80th birthday, and awarded each
year to a practising glass artist as support for
training or a study tour. The exhibition highlights the creative process behind the creation
of the new works, including chalk drawings
on blackboards, to give an insight into experiments and methods which are normally
invisible to the public. The works are highly
varied, from Lise Eggers’ interest in fractals
to studies of bodily details translated into
blown glass, Marie Retpen’s use of textiles
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and materials from nature, Morten Klitgaard’s
exploration of the qualities of raw materials
and Aoife Soden’s fascination with maritime
motifs, tattoos and symbols, to mention a few.
The artists are: Lise Eggers, Bjørn Friborg, Johanne Jahncke, Morten Klitgaard, Jonas Noël
Niedermann, Karen Nyholm, Marie Retpen,
Tobias Sode, Aoife Soden og Ida Wieth.
Guests are invited to draw their own
ideas for a work of art: three will be selected and made in the museum workshop. Check the website for other activities in connection with the exhibition.

is awarded each year to a prominent Danish
glass artist. Besides awarding the prize, the
museum acquires a work for its collection
and exhibits the artist’s work in the next year.
The accumulated glass shows each artist’s focus when the prize was received, and reflects
developments over the years, from utilitarian
glass to more artistic creations and developments in understanding of the material. The
purchased works shown here are in chronological order; Morten Klitgaard’s piece is in
production and Pernille Bülow’s exhibition
will open in 2023.

Page 6
Verner Panton
The brashly colourful Pop Art movement
started in the 1950s and spread from the
USA to Europe. The Danish architect and designer, Verner Panton, was one of its prominent international forces. After training as an
architect at the Royal Danish Academy of
Fine Arts, he was employed by Arne Jacobsen himself (1950-52) before going on study
tours in Europe and then opening his own
drawing office in 1955. Later, Verner Panton
moved to Switzerland. He focused on both
industrial design and individual art, experimenting with many materials, often plastics
and metal. He also totally refurbished buildings or interiors, notably for Der Spiegel in
Hamburg and the Circus Building in Copenhagen, with dramatic colours and lighting.
He is especially known for his lamps, clearly
influenced by Arne Jacobsen and Poul Henningsen. Some are still in production. Made
in acrylic and other new materials, they were
light and robust: variants of the Panthella
model (1971) stand in many homes around
the world. Glass is a traditional material for
lamps, and in 1948 Holmegaard began producing the New Wave series in white opaline.
It was expensive to produce, and perhaps its
sculptural form did not entirely suit Danish
tastes. It was discontinued, and only briefly
revived in the 2000s. Panton also designed
drinking glasses, which never went beyond
the prototype stage, as they were not considered suitable for sale, but opinions may differ.
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Page 8
Winners of the Hempel Prize
The Hempel Glass Prize, first awarded in
1988, was instigated to support the Studio
Glass movement, which by then was well
established in Denmark, with individualistic
and versatile glass being enthusiastically produced in many small workshops. The prize

Glass journey to Finland
24-29 April
The group will travel from Copenhagen to Riihimaki the first day; on the second day they
will visit the Lasismi workshop and Mafka &
Alakoski studio glas, and Riihimäki Lassi Glass
Museum. The former Riihimäki Glassworks
was redesigned as a museum by Tapio Wirkkala, and houses about 2000 items, with focus on
Finnish glass from the 18th to the 21st century.
Next day the group will visit the Nuutajärvi
glass village and Lasisirkus og Viinikainen
studio and the Design Museum, which documents the history of the Nuutajärvi Glassworks. A highlight will be a visit to the glass
artist, designer and sculptor Markku Salo.
The tour will include a visit to Iittala, which
took over some production from Nuutajärvi,
and is now the only glassworks in Finland.
Glass can be bought in the Factory Outlet.
The group will be guided round Tapiola
in Espoo, to see town planning and architecture, and will visit the Espoo Museum of
Modern Art, which has a collection of works
by Tapio Wirkkala and his wife, Rut. The
group will also visit the Design museum,
and if time permits, KIASMA, the museum
of contemporary Finnish art and culture.
After sailing to Tallinn in Estonia there will
be a visit to the UNESCO Heritage listed Old
Town, with architecture showing Danish and
German influence, and some Swedish and
Russian. The former St. Nicholas’ Church
is the home of Bernt Notke’s 15th- century
Danse Macabre; the cathedral and the square
with the 14th century Danish town Hall
should not be missed. The group will visit the
Estonian Academy of Arts, and if possible, the
KUMU Art Museum. On the final day, the
group will walk through the centre of Helsinki
to see notable architecture before flying home
late in the afternoon.
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AKTIVITETER
GLASMUSEET

AKTIVITETER GLASMUSEETS VENNER

UDSTILLINGER

KUN FOR MEDLEMMER

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
’Særlig søndag’ med offentlig omvisning.
Undtaget perioder med udstillingsskift.
Gratis efter betalt entré til museet.
Ingen tilmelding.
SØNDAG 4. DECEMBER KL. 13
Julekoncert.
Mols-Helgenæs Ungdomskor synger
julen ind.
Gratis efter betalt entré til museet.
Ingen tilmelding.

Vi forbeholder os ret til ændringer samt
nødvendige eller tvungne aflysninger.
25. marts 2023 kl. 13.00
GENERALFORSAMLING
Glasmuseets Venner afholder generalforsamling på 2. sal i Glasmuseets nye bygning.
24. - 29. april 2023
GLASTUR TIL FINLAND
Se fuldt program og tilmeldingskuponen
side 12 & 13 i dette blad.

LØRDAG 10. DECEMBER &
SØNDAG 11. DECEMBER
Juleweekend – gratis for børn.
Gratis adgang for børn 0-17 år hele
weekenden samt mulighed for at lave
1 stk. lille gratis glasmosaik (gælder børn).
Ekstra mosaikker kan tilkøbes.
Ingen tilmelding.

Alle, der har oplyst os om deres mailadresse,
vil løbende blive opdateret om ændringer
ved nyhedsmails. Mailadresser bedes venligst
sendt til: lisbethlund@ymail.com

STORIES TO BE TOLD
13. maj - 30. december 2022
Soloudstilling med værker af Lene Bødker.
COME FLY WITH ME
13. maj - 30. december 2022
Soloudstilling med værker af Steffen Dam.
IN THE MAKING
14. januar 2023 - 16. april 2023
Gruppeudstilling med værker af
Lise Eggers, Bjørn Friborg, Johanne
Jahncke, Morten Klitgaard, Jonas Noël
Niedermann, Karen Nyholm, Marie
Retpen, Tobias Sode, Aoife Soden og
Ida Wieth.
DEN PERMANENTE
28. november 2022 Udvalgte værker fra samlingen.

FREDAG 13. JANUAR KL. 17
Fernisering: In the Making.
Alle er velkomne.

Vi forbeholder os ret til ændringer.
Se yderligere information om aktiviteter
og billetter på glasmuseet.dk

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

GLASCAFÉEN

NOVEMBER - MARTS: 10-16

Glascaféen er vinterlukket
www.glasmuseet.dk

ONS-SØN

APRIL - OKTOBER:

10-16

ALLE DAGE*

JULI - AUGUST:

10-17

ALLE DAGE

* Åben alle dage 10 -17 i uge 7, påskeugen
og uge 42. Lukket 24., 25. 26. og 31. december samt 1. januar.

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