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Jubilæum
Jubilæum har noget at gøre med at have
nået skelsår og alder, markering af et langt
liv – arbejdsliv, en trofast indsats gennem
mange år! Det kan jo næppe have noget
med Glasmuseet eller Glasmuseets Venner
at gøre – og dog.
I år er det 25 år siden at en flok fremsynede
personer i Ebeltoft – med Finn Lynggaard og
Erling Rasmussen i spidsen – satte sig for, at
der skulle etableres et museum for international moderne glaskunst i Ebeltoft.
Det er således 25 år siden, her i 2009, at
Venneforeningen blev stiftet, som grundlag
for etablering af det storslåede projekt – at
placere et internationalt glasmuseum i Ebeltoft – en bedrift, der blev en realitet et par år
senere. Så selv om museet må vente et
par år på sit jubilæum, så kan Venneforeningen med rette tale om et
jubilæumsår.

”arbejde for udbredelse og kendskabet til
glaskunst…” Denne del af foreningens aktiviteter sker gennem informationsvirksomhed, foredrag, kurser, studiebesøg og ekskursioner m.v.
Bestyrelsen har gennem længere tid overvejet hvorledes denne del af foreningens
aktiviteter kunne udbygges hen imod også
at være fødestedet for ”Glaskunstens Venner” - altså et samlingspunkt for alle glasinteresserede.
Der kunne være tale om at udbygge ovennævnte aktiviteter, men også tilføre nye
tiltag, som f.eks. etablering af interessegrupper, partnerskaber og understøtning af glasmiljøer i Danmark m.v. Et eksempel er den
etablerede Øst-gruppe i Venneforeningen.
Disse nyorienteringer og evt. konsekvenser
for foreningens vedtægter vil blive fremlagt
på årets generalforsamling, der således kan
blive debatstedet for, hvordan vi kan bidrage
til at fremme interessen og kendskabet til
moderne glaskunst – også de næste 25 år.

Og hvad kan vi så bruge det til?
Ja, ”barnet” har jo vokset sig stort
og flot og har længe stået på egne
ben, men der vil stadig være behov for
Venneforeningen til at bidrage med promovering, med interesseskabelse, med praktisk
og økonomisk hjælp. Det vil også, i måske
de næste 25 år, være en del af Venneforeningens formål og dermed aktiviteter.
Et jubilæum er dog også tiden for refleksion
for tilbagekig og ny perspektivering. Derfor
bør jubilæumsåret også bruges til – sammen
med museet og fondsbestyrelsen – at se nye
muligheder i den måde Venneforeningen
understøtter museet på.
Udover en understøtning og interesseskabelse omkring Glasmuseet Ebeltoft har
Venneforeningen også haft det formål at
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P.S. Hvis nogle medlemmer endnu ikke har
set de aktuelle udstillinger på Glasmuseet,
så er det ikke for sent.
Jeg tænker her på tre meget forskellige, men
enestående udstillinger – fra Peter Bremers
enestående kig ind i ”antARCTIC” gennem
glasskulpturer så imponerende, over Karen
Lise Krabbes interessante og eksperimenterende studieprojekt GIFT til nostalgien i
OUTBREAK, med gensyn af udvalgte værker
fra den permanente samling, men i en helt
særlig ”indpakning”.

Forside: ”De-Light #14” af Steffen Tast.
Fotograf: Erik Balle Poulsen
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”Mod nye horisonter”
af Ned Cantrell
Tekst: Jørn Bech

Glasweekend i forbindelse
med generalforsamlingen
FREDAG DEN 6. MARTS - SØNDAG DEN 8. MARTS 2009

LØRDAG
?
Morgenmad hvor man bor.
10.30 Generalforsamling på Sognegården med efterfølgende
Glaslotteri for 2008.
13.30 Frokost i Molbostuen.
15.30 Glasdemonstration i hytten af
gæstekunstner og vinder af
Galleri Grønlund Prisen 2008
Ned Cantrell med assistent
Leif Møller Nielsen.
19.30 Fællesspisning i ”Hos Molboerne”.
Festlige indslag modtages gerne!
SØNDAG
09.00 Brunch på Den europæiske
Filmhøjskole, herefter film
om ”Glaskunst”.
12.00 Rundvisning på Glasmuseet med
Dagmar Brendstrup som guide.
?
Almindelig opbrud og hjemrejse.

Pris for arrangementet
Frokost, glasdemonstration, aftensmad, brunch, film og rundvisning på Glasmuseet: 500 kr.
Alle drikkevarer betaler man
selv for!
Tilmelding og betaling skal
ske senest den 9. februar til
Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400
Ebeltoft - jbech@privat.dk eller
telefon 8637 7010.
Beløbet kan sendes på check
eller indsættes i Sparekassen
Kronjylland på korttype 73, kreditor 828 704 31 eller bankkontonr. 9360, konto 3085606904.
HUSK at skrive: Glasweekend
Interesserede udefrakommende
der kunne ønske sig lidt hyggeligt samvær og mad ved ankomsten om fredagen bedes maile/
ringe til Jørn Bech (jbech@privat.dk eller telefon 8637 7010).
I vil herefter blive fordelt rundt
hos værtsfamilierne.

Ebeltoft Vandrehjem
Vært: Knud Peder Hansen
Søndergade 43, 8400 Ebeltoft
Tlf. +45 8634 2053
Tlf. +45 8634 2588
Fax +45 8634 2077
ebeltoft@danhostel.dk
www.danhostel.dk/ebeltoft
Hotel Vigen Ferielejligheder
Adelgade 5, 8400 Ebeltoft
Tlf. +45 8634 4800
Fax +45 8634 4420
Hotel Ebeltoft Strand
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Tlf. +45 8634 3300
Fax +45 8634 4636
jj@ebeltoftstrand.dk
www.ebeltoftstrand.dk
Ebeltoft Parkhotel
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Tlf. +45 8634 3222
Tlf. +45 8634 4941
mail@ebeltoftparkhotel.dk
www.ebeltoftparkhotel.dk

OVERNATNINGSADRESSER

FREDAG
?
Ankomst til Ebeltoft. Indkvartering.
Vandrehjem, Bed & Breakfast,
hotel, sommerhus eller privat.
18.30 Glasvennerne fordeles til
hyggeligt samvær og spisning
hos Ebeltoft-glasvennerne.

Udsnit af ”Bananskræller
er farlige” af Ned Cantrell
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Tekst: Jan Kock

Ned Cantrell tildelt
Galleri Grønlunds Hæderspris

”Barnet på vej i himmelrummet”

4

”Tre friske og en træt”

”Kraniet og kvinden”

Dansk studioglas er ikke, hvad det
er uden de mange impulser udefra. Således har englænderen Ned
Cantrell bragt nye visioner til landet
og har vist os, at det er muligt at
fremstille bemærkelsesværdig kunst
i glas. Oprullede tandpastatuber,
flasker, bananskræller og andet fra
dagligdagen hæves op og sættes i
relief. Babyen på en rumraket giver
de store horisonter ud i verdensrummet, og ingen kan med sikkerhed
sige, hvor det ender.

Kunstavisen har bragt en længere
artikel om Ned Cantrell skrevet af

”Bananskræller er farlige”

redaktør Tom Jørgensen. Herfra citeres: ”Ned Cantrells fascination af
sammenstødet mellem det uskyldigt
spirende liv og voldens og dødens
hæslige ansigt er dog ikke uden
humor. Kunstneren kan således ikke
skjule en egen diabolsk glæde over
på denne måde at punktere den
naive uskyld, ligesom en nutidig
læser af Dantes ”Den guddommelige komedie” finder større behag
i afsnittene om Helvede end i skildringerne fra Paradiset. Det er simpelthen mere befordrende at læse
om de usandsynligt opfindsomme
torturmetoder i mørkets dyb end
om den salige englesang i det lyse
himmerige.

det er vel at mærke en latter, der
ikke bare siver langsomt ud i æteren som en punkteret varmluftsballon, men en latter, som rent faktisk
sætter skub i indbildningskraften.
Noget, der ikke mindst skyldes Ned
Cantrells visuelle opfindsomhed.

Humor er der nok af i Ned Cantrells
værker. Den bobler overstrømmende ud af hans værker og supplerer
på denne måde det tankevækkende
med det grotesk morsomme. Og

Besøg Ned Cantrells værksted i
Klostergade 70B, 8000 Århus eller
besøg hjemmesiden: www.nyholmcantrell.dk
Jan Kock

Tag nu bare ”Banana Skins” – en
opstilling af otte bananskræller i en
forrygende varieret overdådighed.
De ligner små selvstændige væsener i elegante piruetter og det i en
sådan grad, at vi helt glemmer, at
de for det meste opfattes som irritationsmomenter, vi kan glide i og
brække arme og ben på.” Køb selv
Kunstavisen og læs hele artiklen.
”Forbuden frugt.”

Galleri Grønlund, som har megen
føling med, hvad der rører sig,
har tildelt Ned Cantrell galleriets
hæderspris på 30.000 kr. Prisen er
givet, fordi Ned anses for at være
et talent med meget potentiale. Til
lykke med det.

”Ustyrlige flasker”
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Tekst og foto: Thomas Skousen

Glasaktiviteter på Havnen
Den 8. november havde Glasmuseets
Venners østgruppe et arrangement
i Roskilde Havn, hvor vi besøgte
glaskunstnerne Lene Bødker og
Skak Snitker.

inspireret af naturens strukturer.
Skulpturerne fortæller alle en historie. Lene har sin historie, men overlader i øvrigt den konkrete fortolkning til beskueren. Selv om Lene
Bødker måske ønsker, at hendes
værker skal betragtes i sig selv, uden
for megen fokus på fremstillingsprocessen, så kan man ikke undgå
at blive interesseret i, hvordan hun
har skabt formerne. Det hele ser
legende let ud – det er det selvfølgelig ikke.

Gasværket på Roskilde havn

Det tidligere gasværk på havnen,
som ligger ved siden af vikingeskibsmuseet, blev i 1987 omdannet til et
hus, der bl.a. indeholder galleri og
glasværksteder. Der havde meldt
sig 33 deltagere til mødet. Vi fik en
meget interessant formiddag, hvor
de to kunstnere hver for sig redegjorde for baggrunden og tanken
bag deres glaskunst samt demonstrerede fremstillingsmetoder.
Lene Bødker
Lene Bødker tog afgang fra Skolen
for Brugskunst*, København, 1992.
Hendes udgangspunkt er at anvende
glas til at kreere skulpturer. De
skulpturer, hun skaber, er primært
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Lene demonstrerer dele af processen.

Lene gennemgik og demonstrerede
derfor hvorledes hun kom fra idé til

den færdige skulptur, en proces som
indeholder en lang række trin (som
vist på figuren) fx:
1. Kreering af en lermodel
af skulpturen.
2. Modellen gives et silikonelag (2-4
cm) samt en to-delt gipskappe.
3. Lermodellen tages ud og der
støbes en voksmodel.
4. En voksmodel af skulpturen kan
udtages af gipskappen.
5. Der laves en ny støbeform til
glasstøbning af gips tilsat kvarts
omkring voksmodellen. Voksen
dampes ud.
6. Glasset smeltes i formen, eller
der blæses i formen (det sidste
foregår ofte i Tjekkiet på et værksted, hvor de relativt store blæste
emner kan produceres). Glasset
køles ned, hvilket varer op til 30
dage, afhængig af størrelsen på
glasemnet.
7. Formen slås i stykker, og den rå
glasskulptur er nu fritlagt, klar til
videre bearbejdning.
8. Bearbejdning af glassets overflade
med fx diamant værktøj, hammer
& mejsel, sandblæsning eller
syreætsning.
Ideen i silikonelaget er, at man kan gå
direkte fra trin 7 til trin 3 hvis noget
går galt i løbet af processen, eller hvis
man ønsker at lave flere udgaver af
en skulptur.
Der laves maksimalt 7 støbninger på
baggrund af en lermodel. Farven og

efterbehandlingen kan naturligvis
varieres i de forskellige støbninger.
Det er en proces som er meget tidskrævende. Endelig viste Lene os en
række skulpturer, og vi diskuterede,
dels hvorledes man kunne fortolke
dem, dels tekniske detaljer i forbindelse med fremstillingen.
Lene viser nogle af sine værker

Skak Snitker
Skak Snitker har ligeledes afgang
fra Kunsthåndværkerskolen* i København i 1977. Han fulgte keramikerlinjen og fra 1975 glaslinjen.
I 1975 etablerede skolen nemlig en
glaslinje med Torben Jørgensen som
lærer, og man byggede en glasovn.
Det var egentlig et forsøgsområde,
som skulle give eleverne et indtryk
af glassets muligheder, men der
var en del som kastede sig over de
nye muligheder. De første elever
var keramikerne: Per-René Larsen,
Karen Klim, Niels Christian Olesen,
Jørgen Karlsen og Skak Snitker.
Grunden til at Skak overgik til glas
var, at glasset i modsætning til keramikken giver kontant afregning.

Udsnit af Skaks udstilling

Keramisk arbejde er en sen proces.
Når man arbejder i glas, skal man
ikke rode med glasur, og vente
længe på brændingen er færdig, før
man har et resultat.
Skak startede herefter Snoldelev
Glashytte i grisestalden på Snoldelevgård sammen med Per-René
Larsen i 1977. I 1983 skiltes deres
veje, og Per-René startede for sig
selv på Møn – Fanefjord Glas.
Udgangspunktet for Skaks kunst
er brugsgenstande som drikkeglas,
vaser, skåle og fade. Der produceres
såvel mindre serier (af fx drikkeglas)
som unika.
Skak demonstrerede nogle af de forskellige teknikker, man anvender til
at forme og farve glasset. Endvidere
viste han på fremragende pædagoSkak demonstrerer

gisk facon nogle af glassets grundlæggende egenskaber. Demonstrationen illustrerede på udmærket vis,
de vanskeligheder og begrænsninger en glaskunstner har, når han
skal arbejde alene. Skak viste os
således en række specialværktøjer,
som han havde udviklet for at kunne
producere de ting, han ønskede. Vi
fik et levende indtryk af, at studioglaskunstnere lægger kreativitet såvel i den håndværksmæssige fremstillingsproces som i det færdige
produkt. Skak er et fint eksempel på
de kunstnere, som blev grebet af glassets muligheder, da man fik mulighed for at anskaffe en mindre ovn
og skabe de enmandsvirksomheder,
der benævnes studioglasværksteder.

Skak arbejder

Skak Snitker har sammen med glasværkstedet en glimrende salgsudstilling af de mange forskellige spændende produkter, han fremstiller.
Thomas Skousen
* Skolen for Brugskunst, Kunsthåndværkerskolen - skolen har flere navne og hedder
nu Design Skolen.
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Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Erik Balle Poulsen

Dagslys, el-pærer og fiberlys
Udsnit af ”Onion”
”De-Light #16”

Steffen Tast på Glasmuseet Ebeltoft
med nye skulpturer
Kunstneren Steffen Tast kan ved første møde virke lidt tilbageholdende,

lidt sky og genert. Det skal man ikke
lade sig narre af. Steffen Tast er fuld
af spilopper, humoristiske og kreative indfald. Sådan er det også med
hans kunst, den er kreativ, nogle
gange humoristisk og frem for alt
altid intens.
I årenes løb er det blevet til mange magiske, meditative og levende
skulpturer. Der gik for alvor et lys op
for Steffen Tast, da han i slutningen
af 90’erne fik kendskab til fiberlys.
Det ændrede hans arbejder.
I hver skulptur har man en fornemmelse af, at der er tænkt og arbejdet
meget med lyskildernes udtryksog virkemidler, når de skal spille
op imod eller sammen med andre

”Satur”
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materialer som glas, træ, bly, rustfrit
stål, aluminium og akryl.
Nogle af skulpturerne er næsten
meditative og går i dialog med de
omgivelser, de befinder sig i. Lyset,
mørket og rummet bliver til en helhed. De ofte mange, mange små
dele giver refleksioner, kaster skygger og bliver til en svævende helhed
– en slags ballet. Geometriske former og detaljer fra f.eks. en mælkebøtteblomst en cirkel eller pyramide
bliver omsat til større installationer.
At besøge Steffen Tasts værksted
i en gammel staldbygning syd for
Århus er næsten som at træde ind i
troldmandens værksted. I den meget

FØDSELSÅR
1951
UDDANNELSE
1986
Århus Kunstakademi
1983
Grafisk skole, Århus
Autodidakt som billedhugger
SEPARATUDSTILLINGER
2008
Lysende stier, Aalborg Kunstpavillon
2007
Bredgade Kunsthandel
2007
Kongernes Jelling
2006
Kunstbrænderiet, Vejle m. Niels Frank
2005
”LUSTRARE” Galleri Progres,
Horsens m. Else P. Isaksen
2004
Galleri Pagter, Kolding
2004
Galleri 2rn, Aakirkeby
2002
Kunsthallen Brænderigården, Viborg
2002
”Klang”, Galerie Zenit, København
2000
Nordertor & Phänomenta,
Flensburg (m. Ken Denning)
1999
LUX, Galleri Hummeluhre, Århus
1998
”Glimt af mørke”, Art Crash,
Scandinavian Center, Århus
1998
Hammel Kulturhus INSIDE, Hammel
1996
”Glasklang”, Galleri Hummeluhre, Århus
1995
Rum og Erindring m. Bruno Kjær
1992
Perron 1, Delden. Holland
1990
”Fra stumper til stykker”,
Herning Kunstmuseum
1989
Galleri Sct. Agnes, Roskilde

”De-Light #19”

Et andet sted er en stor skitse og et
tredje sted, en model og enkelte
dele af en ny skulptur.

”Harebell”

Til udstillingen, der åbner på Glasmuseet Ebeltoft den 28. februar, har
Steffen Tast flere helt nye skulpturer
og installationer med.

”De-Light #15”

rustikke ende af stalden, hvor tagets
blikplader giver en dramatisk lyd og
småhullerne i væggene blinker mod
en af de større figurer, bliver man
draget mod figuren, der aldrig er statisk, men hele tiden er i bevægelse.

”Værkerne opstår som eksperimenter med forskellige former for lys.
De består ofte af utallige små enheder, som tilsammen danner formen.
Materialerne er ydmyge i deres farver og understreger derved lysets
reflekser i overfladen”, siger Steffen
Tast selv om sin kunst.

Dagmar Brendstrup
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Tekst: ved lektor, mag. art. Jan Kock

Dansk glasdesign og glaskunst
EN FORELÆSNINGSRÆKKE OVER 5 ONSDAGE I KØBENHAVN

Forelæsningsrækken indplacerer
først vore danske stilidealer i global kontekst. Vi ser på, hvad man
gennem århundrederne har forstået
ved moderne glaskunst i de enkelte
egne af Europa og USA, og hvorledes sådanne strømninger har indvirket på stilen herhjemme. Man kan
karakterisere meget af dette som
design før design, da det meste er
anonyme arbejder.

I anden halvdel af 1920’erne ansættes arkitekten Jacob E. Bang på Holmegaard Glasværk, og med ham
indledes en ny epoke for dansk glas,
hvor formgivning i tidens smag står i
fokus. I 1941 overtager den unge og
uprøvede Per Lütken designerjobbet
på Holmegaard. En meget personlig
stil udvikles og gør dansk glas til
noget særligt. Gennem mere end 50
år har Lütken bevæget sig mod nye

Arbejde af Jakob E. Bang fra 1930’erne.

Forelæsningerne falder på følgende
datoer kl. 17.15 - 19.00:
4. marts Design før design.
11. marts Jacob E. Bang - den første
glasdesigner i Danmark.
25. marts Per Lütken - fra afhæn
gighed til frigørelse.
15. april Michael Bang og
senere glaskunstnere.
22. april Mod nye horisonter
- studieglasset og
moderne glaskunst.

Michael Bang blandt nogle af sine lamper. 1980.

Per Lütken: Harmony. 1985.

Michael Bang: Forundringsflasker. 1983.
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Maibritt Jönsson og Pete Hunner: Snefnug.

Per Lütken blandt mange
af sine glasservicer. 1980.

Maibritt Jönsson og Pete Hunner skaber stor unika
i deres hytte: Baltic Sea Glass syd for Gudhjem.

grænser for glasset. Sidst i 1950’erne
vender Jacob E. Bang tilbage til glasset og ansættes på Kastrup Glasværk.
Her starter han en helt ny kunststil
præget af Bauhaus-idealerne og et
enkelt formsprog, som en del af
tidens ideal.

bringer glas, som de ønsker at vide
noget mere om.
Tiltaget er arrangeret i et samarbejde mellem Folkeuniversitet i København og Foreningen Glasmuseets
Venners østafdeling.

Siden kommer Michael Bang foruden en række andre designere til,
og efterhånden får Danmark en rig
og varieret glaskultur. Linjerne føres
op til i dag, hvor den kunstneriske
tyngde inden for glasset er flyttet til
de mange studieglashytter, der er
skudt op. Aldrig har Danmark haft
så rig og varieret en glaskultur.
Der vil den sidste aften være mulighed for, at deltagerne selv med-

Forelæsninger foregår på:
CSS, Øster Farimagsgade 5,
1353 København K.
Pris: Kr. 395,Tilmelding til Folkeuniversitetet
i København.
Man kan kontakte Folkeuniversitetet
på telefon 3314 4827 eller på hjemmesiden www.fukbh.dk
Jan Kock
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Anna Viktoria Norberg:
Seventeen minutes - a hot performance.

Tekst: Jan Kock

Endnu flere
strenge
En væsentlig udvidelse af samlingerne
på Sveriges Glasmuseum i Växjö
Mange af medlemmerne af Glasmuseets Venner har gennem årene besøgt Sveriges Glasmuseum i
Växjö. Samlingerne er store og alsidige og rummer foruden meget
ældre glas fra de mange glasværker
i Smålands skove også væsentlige
samlinger af moderne svensk glaskunst, særligt kunstneriske frembringelser af glasværkernes formgivere.
Studieglasbevægelsen, som opstod
i Amerika i løbet af 60’erne, fik sin
første blomst i Sverige i 1968, hvor
Åsa Brandt åbnede
en studiohytte i
Torshälla. Siden
er bevægelsen
vokset sig stor i
Sverige og omfatter i dag mere
end 60 glas-
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Åsa Brandt:
Slip skålene løs,
1978

kunstnere. I år 2000 var man kommet så vidt, at en række glaskunstnere tog initiativ til at skabe
organisationen:
Glasakademin,
som har til formål at organisere
udøvende glaskunstnere, som arbejder uden for de store glasværkers
regi. Der er oprettet en meget aktiv
hjemmeside (www.glasakademin.
net), hvor man bl.a. kan finde en
oversigt over de udøvende glasfolk
og få en historisk oversigt. En god
bevilling hjalp projektet kraftigt på
vej. I 2004 var man nået så langt,
at man kunne søsætte et virtuelt
museum (www.studioglasmuseum.
net), og dette er blevet udvidet gennem årene, så man på denne hjemmeside kan få en god fornemmelse
af, hvad der foregår i Sverige inden
for området.
I en årrække har Glasakademin
også ledt efter et sted til at udstille
en repræsentativ samling af glas
skabt af medlemmerne. Endelig
fandt man i 2006 den optimale løsning og indgik en aftale med Sverige
Glasmuseum i Växjö. Kunstnerne
tilbød at stille en retrospektiv samling af deres

arbejder gratis til rådighed - en
storslået gave til museet. Der blev
fremskaffet finansiering fra fonde,
og i maj 2008 var man klar til at
åbne den nye udstilling, som fylder
300 tæt pakkede kvadratmeter.
Med denne udstilling åbner der sig
en helt ny verden, som giver mange
og nye facetter til billedet af Sverige
som et interessant glasland. Det nye,
det provokerende er dér sammen
med det sikre og solide. Billederne
giver et nogenlunde indtryk af, hvad
det drejer sig om. Men for at få
den rigtige fornemmelse, skal man
selv se udstillingen, for glassene
er ofte i særklasse, og desuden er
præsentationen, disponeringen og
belysningen noget helt særligt. I en
zoologisk have ville man sige, at
man her kan komme endog meget
tæt på de vilde dyr. Her kan man
ofte uden glas og et minimum af
afspærringer se det vidunderlige
materiale i al sin vælde.
Det er grund til at ønske Smålands
Museum til lykke med det smukke
og fagligt gode resultat. Nu er museet tættere på at være hele Sveriges
Glasmuseum.
Jan Kock
Billederne til venstre:
Åsa Brandt: Snapseglas, 1969
Gunilla Kihlgren: Prinsessens boudoir, 1991
Åsa Jungnelius: Stilethælesko st. 36, 2005
Susanne Allberg: Krinoliner, 2008

Tekst og foto: Thomas Skousen

Glaskunst, vinglas, historie og vinsmagning
Glasmuseets Venner kan
annoncere et spændende
arrangement i Glassmedien
i Hundested Havn lørdag
den 2. maj 2009.
Det foreløbige program
ser ud som følger:
Besøg i Glassmedien hvor glaskunstnerne Nanna Backhaus og Andrew
Brown vil demonstrere glasblæsning
samt fortælle om deres arbejde.

Endelig vil vinhandler Stig Modin,
København, guide os igennem en
vinsmagning, hvortil der serveres et
let måltid. Vinhandler Stig Modin
har studeret vinologi ved universitet
i Lyon og er bl.a. engageret i vindyrkning i Bourgogne.
Antallet af personer som kan
deltage vil være max. 45.
VARIGHED CA. 4 TIMER
(fx kl. 16.00 til kl. 20.00)

Glasmuseets Venner har 140 medlemmer øst for Storebælt. Arrangementet henvender sig primært til
disse medlemmer. Hovedparten af
medlemmerne findes i København,
Frederiksberg og Nordsjælland. Det
kan dog være, at der også melder
sig nogle fra kommuner udenfor
det område, I henvender jer til. Jeg
regner med at sådanne medlemmer
i så fald også kan deltage.
Ved et veldækket bord står der altid
til højre for kuverten en række glas
ordnet efter den rækkefølge de skal
bruges. Et par af de væsentlige glas
i rækken er vinglassene dels til det
hvide og dels til den røde vin. Emma

Gad, som omkring 1900 var traditionernes vogter, advarede mod for
mange glas ved hver kuvert, for det
så prangende ud og var ikke nobelt.
Hun satte grænsen ved fem glas.
Traditionen med hele glasservicer udvikledes i løbet af 1700
tallet og kulminerede omkring år
1900. Det startede hos kongen,
hastigt fulgt af adelen og snart også
af det bedre borgerskab. Vinglassets
form gennem tiderne og de skikke,
der knytter sig til brugen, vil blive
fulgt lige som den teknik, der blev
anvendt til fremstilling af glassene.
Det er nemlig også samtidig et
stykke teknologihistorie.

Reserver allerede nu dagen!

Herefter vil vi samles Glassmediens
selskabslokaler kaldet Udsigten.
Vi indtager en lille forfriskning hvorefter mag. art. Jan Kock, Århus
Universitet vil holde foredrag om
Vinglassets historie.
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Leader
The chairman observes that in 2009 it is 25
years since a group was formed, headed
by Finn Lynggaard and Erling Rasmussen,
who were determined to start a museum for
glass art in Ebeltoft. As the Friends of the
Glasmuseum Association marks its jubilee,
the jubilee year can be used to find new
ways of supporting the Glasmuseum in consultation with the Museum and the Executive
Committee. The Association’s other objective
of working to spread knowledge of glass art
can also be strengthened. Present activities
can be extended and new ones considered,
such as forming interest groups and partnerships in environments concerned with glass.
Proposals will be discussed at the AGM.
The Chairman reminds members to visit the
three exhibitions at the museum, including
a dramatic presentation of work from the
permanent collection, and sends his good
wishes for the New Year.
Page 3

Glass weekend and Annual
General Meeting
A weekend of glass activities will be organised in connection with the AGM, to be held
on 7 March 2009 at 10.30 am. It will be followed by lunch and a glass demonstration
by Ned Cantrell and Leif Møller Nielsen. On
the Sunday brunch will be served and a film
about glass art will be shown at the European
Film College. Dagmar Brendstrup will then
act as guide on a tour of the Glasmuseum.
Page 4
Ned Cantrell
Jan Kock congratulates Ned Cantrell on winning the Galleri Grønlund merit award for
2008. Danish glass art is stimulated by interaction with artists from abroad, and the
gallery has recognised Ned Cantrell's talent
with potential and special perspective on
everyday objects. He is fascinated by collisions between innocence and the ugliness
of violence and death. His approach shows
true humour, and he seems to delight in
puncturing the naïve bubble with a touch of
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harsh reality. Conversely, banana skins for
instance are not simply dangerous litter. They
take on a life of their own in Ned Cantrell’s
interpretation.
Page 6
Glass in Roskilde
On 8 November 2008 the Eastern group visited the former gasworks in Roskilde, where
there is a gallery and glass workshops, where
Lene Bødker and Skak Snitker demonstrated
and talked about their work. Lene Bødker’s
sculptures are inspired by nature and each
tells a story, which she leaves the viewer to
interpret. The results are more important
than the process of making sculptures, but
she explained some of the steps she goes
through, from making a mould, including a
silicone lining, which allows a number of
repetitions, to casting or blowing the glass
and finally work on the surface: chiselling,
sandblasting or acid-etching. It looks easy,
but is of course hard work.
Skak Snitker trained first in ceramics, but in
1975 was one of the very first students on the
glass line at what is now the Design Skolen.
He worked for a time with Per René Larsen,
and now produces mainly objects for use,
glasses, bowls and dishes, as small series and
unique pieces. He demonstrated some of the
techniques he uses to form and colour the
glass, and special tools he has developed to
enable him to create what he wants. Studio
glass calls for creativity in meeting the challenges of the process as well as the glass
products.
Page 8

Daylight, lamps and
fibre optics
Although Steffen Tast may seem shy at first,
he is full of creative humour and pranks,
which are reflected in his art. Discovering
fibre optics led him in a new direction, and
the converted cattle shed where he works
seems magical, full of sketches and models
and parts of the next sculpture. His work
develops from experiments with different
forms of light, with light sources set against
the surfaces of other materials such as wood,
various metals or acrylic, modestly reflecting
and emphasising the light. He will be show-

ing new work at an exhibition in Ebeltoft in
February.
Page 10
Lectures on Danish glass art
Jan Kock will be giving five weekly lectures
in Copenhagen, association with the Danish
University Extension and the Eastern Division
of the association, on Danish glass design and
glass art. The lectures will cover: 1. ‘Design
before design’ and the influence of anonymous craftsmen, including those from the rest
of Europe and the USA;
2. Jacob E. Bang, the first Danish glass
designer, who worked from the 1920s at
Holmegaard;
3. Per Lütken, employed as a young and
untried talent, and fifty years of development
from dependence to liberation;
4. Michael Bang and later glass artists;
5. New Departures: studio glass and modern
glass art.
Page 12

New permanent
exhibition in Växsjö
Many Friends of the Glasmuseum will have
visited Sveriges Glasmuseum in Växsjö, with
its large collection of older Swedish glass and
work from the glassworks in Småland as well
as an important collection of modern Swedish
glass art. Since Åsa Brandt brought studio
glass to Sweden, the country has developed
its own strong studio glass movement, where
there are now over 60 glass artists. In 2000
several independent artists joined to form
Glasakemin, with an active website and a
virtual museum. A long-standing wish for
a physical museum has now been fulfilled,
with artists presenting a retrospective collection of their work to the museum at Växsjö.
Funding has been raised, and the exhibition,
filling 300 square metres, opened in May
2008. It gives a multi-faceted impression of
Swedish glass, ranging from well established
work to provocative new pieces. The pictures
give an idea of what can be seen, but a visit
is necessary in order to reap the full benefit
of the outstanding presentation and lighting.
A minimum of barriers and glass casing allow
visitors to enjoy the exhibits in all their magnificence at close hand.

GLASPOSTENS REDAKTION
Dagmar Brendstrup
Telefon 8634 1799
dab@glasmuseet.dk
Mogens Kaalbye
Telefon 9838 1359
kaalbye@mail.tele.dk
Jan Kock
Telefon 8627 5564
kock_jan@hotmail.com
Jørn Bech
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk
Grafisk produktion
Combina v. Helga Christensen
Telefon 8694 3849
info@combina.dk
Tryk
DeFacto AS
Glasposten udkommer
4 gange årligt
Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk.
E-mail: glasvenner@glasmuseet.dk.
Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren
eller formanden.

HUSK · HUSK · HUSK
HUSK at melde adresseforandring
for din egen skyld!
Hver gang vi udsender en ny
Glaspost får vi ca. 20 retur.

VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2009
MOGENS KAALBYE

ANNA MARY SIEVERTS

Formand
- redaktionsudvalget
Nygade 7
8400 Ebeltoft
Telefon 9838 1359
kaalbye@mail.tele.dk

Odinsvej 8,
8230 Åbyhøj
Telefon 8615 1309
sivhc@stofanet.dk

JØRGEN HOFFGAARD

NED CANTRELL

Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
bjhoffgaard@hotmail.com

Suppleant - Bestyrelsens
glaskunstner og fagmand
Klostergade 70 b
8000 Århus C
Telefon 8618 9080
ned@nyholmcantrell.dk

JØRN BECH

LISBETH ROSDAHL

Sekretær - bladansvarlig
i redaktionsudvalget
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk

Suppleant
Nedergade 31
8400 Ebeltoft
Telefon 3042 6416
mail@lisbeth-rosdahl.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget
- skribent i Glasposten
og rejsearrangør
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Telefon 8627 5564
kock_jan@hotmail.com

OLE THUGE
Emiliehøj 16, 4. tv.
8270 Højbjerg
Telefon 8698 5893
nurdug@kabelmail.dk

THOMAS SKOUSEN
Havrevænget 7
2840 Holte
Telefon 4580 3803
thomas.skousen@devoteam.dk

ØSTDANMARK GRUPPEN
Grete og Thomas Skousen
Hanne Werner / Inge Olsen
Susette Westergaard og Morten Ledet
Finn Sibo og Käthe Schjerbeck
Medlemskab · Årligt kontingent
Personligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300,Ægtepar/samlever . . . . . . . . . kr. 425,Eksklusivt . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.800,Glaslotteri . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,Venneforeningens bankkontonummer:
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31
Sparekassen Kronjylland
Banknr.: 9360, konto: 3085606904
eller få et indbetalingskort i
receptionen på Glasmuseet.
Udland:
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC: KRONDK22
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GLASMUSEET EBELTOFT OG GLASMUSEETS VENNER
VINTERFERIEN

UDSTILLINGER

ARRANGEMENTER

LØRDAG DEN 7. FEBRUAR
KL. 14.00
H.C. ANDERSEN I SANG OG ORD
Operasanger Jens-Christian Wandt synger
og fortæller historier om og af H.C. Andersen
i tilknytning til mini-udstillingen med håndsyede H.C. Andersen-bamser.
Gratis efter betalt entré til museet

antARCTIC - PETER BREMERS
Separatudstilling med den hollandske
kunstner Peter Bremers.
11. oktober - 19. april 2009

SØNDAG DEN 8. FEBRUAR
KL. 14.00
THE GIFT: FORTÆLLING I UDSTILLINGEN
Mød kunstneren Karen Lise Krabbe og få et
spændende indblik i idéer og arbejdsmetoder
bag den aktuelle udstilling ”The Gift”.
Gratis efter betalt entré til museet.

TIRSDAG D. 10. & ONSDAG D. 11. FEBRUAR
KL. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 16.00
STØBNING

Lav dit eget lille kunstværk i Glashytten. Støb
en flot figur i glas eller måske et aftryk af din
egen hånd. Figuren kan hentes næste dag.
Pris: kr. 75,- (+ entré til museet)
HVER DAG I UGE 7 OG 8
KL. 10.00 - 16.00
SKATTEJAGT
Tag hele familien med på skattejagt
i museets spændende udstillinger.
Gratis efter betalt entré til museet.

ÅBNINGSTIDER
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

THE GIFT
Det første ”STUDY”-projekt med
kunstneren Karen Lise Krabbe, Danmark.
22. november 2008 - 20. februar 2009
LYS, TRANSPARENS OG REFLEKSION
Separatudstilling med skulpturer
og installationer af kunstneren
Steffen Tast, Danmark.
28. februar 2008 - 24. maj 2009

GLASCAFÉEN

29. NOVEMBER 2008 - 1. MARTS 2009
BAMSEUDSTILLING
Mini-udstilling i biblioteket med håndsyede
bamser, inspireret af H.C. Andersens eventyr.
Udlånt af Skagens Bamsemuseum.

Januar - marts....... (mandag lukket)
April - juni ..................... alle dage
Juli - august .................. alle dage
September - oktober ..... alle dage
Nov. - dec............ (mandag lukket)

OUTBREAK
Værker fra Den permanente samling
iscenesat i samarbejde med HeARTWORKS
22. november 2008 - 19. april 2009

10-16
10-17
10-18
10-17
10-16

Åben alle helligdage samt i vinterferien.

* Januar lukket,
..............dog åbent i weekender kl. 11-16
* Februar - marts ............alle dage kl. 11-16
* April - juni...................alle dage kl. 11-17
Juli - august ............... alle dage kl. 11-22
* September - oktober ... alle dage kl. 11-17
* November - december alle dage kl. 11-16
* = aftenåben ved bordbestilling

LØRDAG DEN 28. FEBRUAR
KL. 16.00 - FERNISERING:
LYS, TRANSPARENS OG REFLEKSION
Udstillingen åbnes af Anngrethe Davis,
Bredgade Kunsthandel, København.
TIRSDAG DEN 3. MARTS
KL. 19.00 - 21.00
I SLÆDESPORET AF EN TRAGEDIE
Journalist Søren Lindbjerg fortæller om sine oplevelser under ekstreme forhold som deltager i
Danmark-Ekspeditionen til Grønland i 2006.
Pris: kr. 145,- / Tilmelding hos FOF på tlf.
86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk
TORSDAG DEN 19. MARTS
KL. 19.00 - 21.00

NATURENS STORHED: CONNIE HEDEGAARD

Hvordan passer vi på den storslåede natur,
som bl.a. har inspireret udstillingsaktuelle Peter
Bremers? Mød klimaminister Connie Hedegaard og hør hende fortælle om en naturoplevelse, men også om klimaforandringer.
Pris: kr. 145,- / Tilmelding hos FOF på tlf.
86 32 55 88 eller www.fof-djursland.dk

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
(Husk at bestille bord hvis du vil sikre dig
en plads!)

GLASMUSEETS VENNER

Glascaféen holder gerne åbent udenfor
normal åbningstid efter ønske - ring og
hør nærmere hos Karen Kjærgaard på
telefon 86 34 12 04.

FREDAG DEN 6. - SØNDAG DEN 8. MARTS
Glasweekend i forbindelse med generalforsamlingen. Se side 3.

Se også Glasmuseets aktiviteter på www.glasmuseet.dk og venneforeningens
hjemmeside www.glasmuseetsvenner.dk som løbende opdateres.

LØRDAG DEN 2. MAJ - se side 13
Foredrag og vinsmagning i Glassmedien i
Hundested Havn. Kun foreløbigt program.

