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Oplevelser til alle aldre
Glasmuseets Venner er en interesseforening for interesserede i moderne
glas. Venneforeningen er glad for
hvert et medlem, vi har og lykkelig
for hvert et nyt medlem, vi får. Aldersgennemsnittet har svært ved at følge
aldersfordelingen for de, der besøger
museet. Er der noget, vi kan gøre ved
det? Glasmuseet gør en stor indsats
for at få yngre til at interessere sig for
glassets verden, og Venneforeningen
har støttet disse aktiviteter. Vi håber,
at også ”de unge” bliver medlemmer
en dag!
Glasmuseet rummer udstillinger for
alle aldre, og der er i de seneste år
sket en kraftig investering i udstillinger og særlige aktiviteter for børn.
I denne sommer var det især åbningen af Glasskoven, som tiltrak sig opmærksomhed blandt de yngste, men
også en række andre tilbud havde bud
til børn. Glasskoven er en splinterny
sanseudstilling, som kræver, at man
vandrer ind i rummet og oplever med
endnu flere aktiverede sanser end de
sanser, man normalt tager med sig på
museum. Hvor brugen af følesansen
ifølge forskrifterne på de små skilte
med ”må ikke berøres” er stærkt begrænset, så er Glasskoven, som er en
del af projektet ”(H)ånden i Glasset”
netop til at føle på, og det tiltrækker
ikke bare børn, men alle aldre.
Udstillingen Ornament, som den flotte
facadebeklædning på fornem vis lokkede nye besøgende til, præsenterende værker af 15 internationale kunst-

nere, og udstillingen af Britta Madsen
og Søren Gøttrups fantastiske værker
samlet i FAKE, gav i sommerens løb
noget til alle, både til de besøgende,
der var bevidste om, at de var interesserede i glas, men gav tillige inspiration til de, der ikke før havde prøvet at
kigge på moderne studioglas eller glas
som andet end brugsglas.
Efteråret bringer nye udstillinger, og
også for de kommende udstillinger
gælder det, at de er fascinerende; de
giver oplevelser ud over det forventede. Så glæd jer til et efterår med udstillinger af nyt og en ny udstilling af
museets store samling i anledning af
museets 30 års jubilæum. Nye tilbud
i form af vennearrangementer til dem,
som er interesseret i at se endnu mere,
end museet kan opvise samt rejser og
udflugter for foreningens medlemmer
er nærmere beskrevet i kommende
numre af Glasposten samt på hjemmesiden. Vi i foreningen håber, I har
lyst til at være med.
Fortsat god lyst til at følge glaskunstnernes verden, hvilket blandt andet
kan ske ved hjælp af en ny udvidet
guide til glasværksteder i området.
Den nye publikation har tillige oplysninger om glasværksteder i hele
landet. Hent den
på museet!
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Silica Visions
Med udstillingen Silica Visions præsenterer Glasmuseet Ebeltoft fra den
5. november 2016 årets afgangselever fra Designskolens linje for glas.
Ti kunsthåndværkere og formgivere
med speciale i glas har i år opnået
bachelorgraden efter tre års studier
på skolen i Nexø på Bornholm og
viser i udstillingen hver sin ”silikatbaserede vision”.

Programmet for Kunsthåndværk Glas og Keramik er del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb og
hører under Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur,
Design og Konservering (KADK).
Uddannelsen tager afsæt i den danske designtradition og har fokus på
håndværket, og det at tænke
gennem et materiale,
samtidig med at der
eksperimenteres.
Uddannelsen kombinerer håndværksmæssig kunnen og
indgående kendskab
til teknik og materialer med kunstnerisk
stillingtagen og kritisk
refleksion over egen
proces og produkt.
På værkstederne tilegner de studerende sig
kendskab til og færdighed i fagets tekniske,

håndværks- og formgivningsmæssige discipliner.
Æstetisk og kunstnerisk
forståelse og refleksion er
samtidig centrale
begreber i diskussioner og vejledninger mellem studerende og lærere.
Ti ”silikatsyner”
Med titlen ”Silica Visions”
sætter deltagerne rammen omkring
årets afgangsudstilling ved at fremhæve glassets og keramikkens materialemæssige fællesnævner (silikat)
samt ønsket om at vise nye sider visioner for - materialet. Troels Degn
Johansson, leder af afdelingen for
produktdesign, kalder det i kataloget
”silikatsyner”, og opfordrer os til at
åbne sanserne for, ”hvordan tingene
kunne være”, når vi betragter afgængernes værker.
Dette afsæt giver sig udslag i afgangsprojekter, der både undersøger og
eksperimenterer med overflader, fortællinger og materialekombinationer.

Rick Gerner

Fortsættes næste side
Jean Thebault
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Erika Richter

Kirsten Vikingstad Storesund

Salomée Ebibi

Sammensætningen af årets afgængere fra Danmark, Norge, Sverige,
Frankrig, Holland, Ungarn, USA og
Guatemala afspejler de tætte relationer på tværs af landegrænser, der
kendetegner glasmiljøet i øvrigt.

demonstrerer på en gang håndværket - glasblæsningen kunst - og fremviser resultatet som et kunstnerisk
objekt frataget al funktion. Salomée
Ebibi udtrykker sig gennem skulpturer i støbt glas og udnytter glassets
transparens til at skabe et skrøbeligt
og levende udtryk, indeholdt i en
genkendelig figur.

Tre franskmænd er repræsenteret i
udstillingen: Jean Thebault, Thibaut
Varry og Salomée Ebibi. Jean
Thebault kender mange fra værkstedet på Glasmuseet Ebeltoft, hvor
han laver sine egne ting og assisterer Aoife Soden. I sit afgangsprojekt
kombinerer Jean undersøgelsen af
glassets muligheder med interessen
for naturens kræfter og geologiske
fænomener som erosion, aflejring
og nedbrydning. Resultatet er både
råt og poetisk og giver den klassiske
vaseform et overbevisende kunstnerisk udtryk. Thibaut Varry leger i en
serie ”umulige objekter” på humoristisk vis med form og funktion. Han
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Fra de nordiske lande deltager Kirsten
Vikingstad Storesund (Norge), Karina
Malling (Danmark), Erika Richter
(Sverige) og Alex Krissberg (USA/
Sverige). Kirsten Vikingstad Storesund
er optaget af krydsfeltet mellem det
funktionelle og det skulpturelle. I sit
afgangsprojekt kombinerer hun glas
med kork, kobber og eg til en rumdeler/installation i stor skala. Danske
Karina Malling eksperimenterer med
forskellige glasblandinger i bestræbelsen på at undersøge glassets materialemæssige kvaliteter.

Rafael Alejandro
Zarazúa Rosales

SILICA VISIONS
Glasmuseet Ebeltoft
5. november 2016 - 15. januar 2017

KADK Bornholm
Bachelorafgang 2016
Jean Thebault (Frankrig)
Erika Richter (Sverige)
Bianka Réka Rácz (Ungarn)
Salomée Ebibi (Frankrig)
Thibaut Varry (Frankrig)
Kirsten Vikingstad Storesund
(Norge)
Karina Malling (Danmark)
Rafael Alejandro Zarazúa Rosales
(Guatamala)
Rick Gerner (Holland)
Alex Krissberg (USA / Sverige)
Udstilling on tour
Silica Visions (glas) kan ses på
Glasmuseet Ebeltoft den
5. november 2016 - 15. januar 2017
Fra 2. oktober - 15. januar vises
udstillingen på Clay Keramikmuseum Danmark (keramik).
Besøg CLAY med 20% rabat i udstillingsperioden mod forevisning
af medlemskort til GMV eller gyldig
billet til Glasmuseet Ebeltoft.

Alex Krissberg

Eksperimenterne resulterer i visuelle
udtryk og overflader, der gør op med
den udbredte opfattelse af glas som
et transparent, skrøbeligt og brugsrelateret materiale. Erika Richter fra
Sverige fortæller små historier med
sine værker. I afgangsprojektet kombinerer hun blæst glas med hår fra
forskellige mennesker, som indgår i
en overordnet fortælling om liv og
død. Amerikanske Alex Krissberg,
bosat i Sverige, arbejder indenfor en stærk tradition af teknisk

Afgangskatalog for bacheloruddannelsen i Kunsthåndværk - Glas
og Keramik 2016 ﬁndes på www.
kadk.dk/Bornholm

dygtige glasmagere og med
klassiske teknikker. Til
afgangsudstillingen anvender han
murrini som afsæt for ovnstøbte værker med abstrakte mønstre baseret på
komposition og farve.
Med ”Hand Tool Glass” hylder
Rick Gerner fra Holland det konkrete håndværk, som former glasset.
Det anvendte værktøj og håndens
arbejde med materialet sætter spor
i den færdige glasgenstand – treenigheden mellem hånd, værktøj
og glas er både middel og mål.
Ungarske Bianka Réka Rácz arbejder med støbt glas. Med afsæt i
genbrug er hun optaget af at bevare
materialernes og genstandenes poesi uafhængig af tidligere funktion.
Rafael Alejandro Zarazúa Rosales fra
Guatamala arbejder med blæst og
varmt formet glas, som han former
til figurer – ofte fra dyreriget – der
fortæller deres egne lille historie.
Udstillingen kan ses på Glasmuseet
Ebeltoft fra 5. november - 15. januar
2017.
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Tekst: Dan Mølgaard

Gemt - men ikke glemt

Fra en tidligere visning af museets samling - formodentlig fra slutningen af 1980’erne.

28. juni 1986 kunne Glasmuseet
Ebeltoft første gang slå dørene op for
publikum, hvilket betyder, at museet
denne sommer rundede de 30 år.
Det gjorde vi ikke noget særskilt ud
af - 30 år er hverken fugl eller fisk!
Alligevel fik dette halvrunde tal os
til at reflektere over tiden, som er
gået. Museets vedtægter foreskriver, at husets aktiviteter, udstillinger
og samling skal fokusere på den
moderne glaskunst og afspejle det
aktuelle. Men som tiden går, bliver
det, der var aktuelt for 30 år siden,
pludselig historie. Og det, vi dengang anså for at være det ypperligste, vurderes med helt andre øjne
i dag.
Med vinterens visning ”Gemt - men
ikke glemt” forholder vi os til dette.
Vi kaster et blik over skulderen og
kikker tilbage på tiden og udviklingen ved at vise de dele af samlin-
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gen, som normalt ikke får megen
opmærksomhed, men som samtidigt er fundamentet for det glasmuseum, vi kender i dag.
Glasmuseets samling
Museets samling er på flere måder
enesående. Den består af små 1600
værker skabt af 700 forskellige
kunstnere fra 52 lande og vidner
om den rivende udvikling, som glaskunsten har undergået de seneste
fire årtier.
Den bærende tanke bag museet har
helt fra begyndelsen været at skabe
et museum, der er i tæt kontakt
med det udøvende glasmiljø. Et
museum, som kunstnerne betragter som deres, hvilket var og er en
afgørende præmis for hele museets
virke! I forhold til samlingen har
dette udmøntet sig i en helt unik
indsamlingspolitik, idet kunstnerne

selv fik lov til at udvælge de værker, der skulle indgå i samlingen.
Museet tog tidligere imod, hvad der
nu kom ind, ridende på en bølge
af begejstring og entusiasme over,
at så mange kunstnere verden over
ville bidrage til at muliggøre dette
museum, der som det første i verden

Gemt - men ikke glemt
Vises i Toldboden fra den 8. oktober 2016

havde fokus på den helt moderne
glaskunst. Og kunstnere fra hele
verden donerede generøst værker til
samlingen uden at modtage nogen
form for betaling. Fra nær og fjern
kom sendinger med glas i alskens
teknikker og vidt forskellige æstetiske udtryk og traditioner.

Tiden har vist os, at denne indsamlingspolitik har haft sin berettigelse. I samlingen finder vi i dag
alle pionérerne indenfor vores felt
repræsenteret, og samlingen rummer fine værker, der vidner om alle
de væsentligste traditioner.

Udstillingen
Men samtidigt rummer samlingen
også rigtig meget andet! Værker, som
er indlemmet i samlingen på trods af,
at tilsvarende teknikker eller kunstneriske overvejelser allerede var repræsenteret, dubletter som ikke nødvendigvis tilføjer noget nyt, eller værker,
der entydigt er bundet til en periode
eller kunstnerisk overvejelse, som
tiden er løbet fra. Og det er disse
værker, der lidt overset har stået på
vore magasinhylder i mange år, vi
finder frem af respekt for de, der har
betroet os dem og som et tilbageblik
på de 30 år, der er gået.
Vi betragter det som en iscenesættelse af vore magasiner og håber at
finde plads til mindst 400 genstande
og værker, der ikke har været udstillet i en årrække.
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Luftkraft
Fra den 8. oktober 2016 sætter
Glasmuseet Ebeltoft fokus på værkstedsfællesskabet Luftkraft, der
består af fem markante yngre glaskunstnere, som deler værksted på
Islands Brygge i København.
Værksted med traditioner
Netop nu består Luftkraft af Stine
Bidstrup, Pernille Braun, Mette
Colberg, Stine Diness og Sally
Xenia Christensen. Men adressen i
København har gennem 25 år været
hjemsted for skiftende grupperinger af nogle af de mest markante
danske glasudøvere. De første, der
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Stine Bidstrup. Foto: Dorte Krogh

Mette Colberg: “The Filter Project”.
Foto: Dorte Krogh

flyttede ind i værkstedet, var Helle
Helsinghoff, Sia Mai, Christa Marple,
Jeanne Roager og Johanne Visby,
som i 1995 startede glasværkstedet
“Fragile” på adressen. Senere var den
hjemsted for ”Celsius”- et fællesskab
mellem Sia Mai, Charlotte Hargreave
og Karin Mørch. Og adskillige glasudøvere har siden haft deres gang i
værkstedet, som i begyndelsen var
indrettet med ovne til varmt glas,
men i dag udelukkende råder over
faciliteter til kold bearbejdning –
slibning og sandblæsning – samt
fusing- og støbeovne. Derudover er
der to store lokaler med individuel
atelierplads.

Fem stærke stemmer
Stine Bidstrup (f. 1982) har tidligere
været præsenterer på Glasmuseet i
”DG15” og med Study-udstillingen
”Studies in Search of Order and
Chaos” 2011-12. Her forfulgte hun
sin interesse for optiske fænomener
i en serie forskelligartede værker,
der omfattede såvel glas som video.
Hendes arbejde har ofte en stærk
konceptuel kerne, hvad enten værkerne er af glas og har objektkarakter
eller tager anden form. Stine Bidstrup
er uddannet ved Det Kgl. Danske
Kunstakademi Skolen for Design
Bornholm, 2001-2004, Danmarks
Designskole og Rhode Island School
of Design, USA (2004-2006). Hun er
repræsenteret i Glasmuseets samling
og på Hempel Glasmuseum.
Mette Colberg (f. 1981) er også optaget af glassets optiske kvaliteter og
transparens. Bl.a. har hun gennem en
årrække på forskellige måder kredset
om linsen som et filter, hvorigennem verden betragtes og forstås. Hun
fremstiller også selv linser eller ”filtre
af glas”, som hun fotograferer igennem, og de færdige værker kan både
have karakter af fotografi samt værker

Værkstedet har mirakuløst undsluppet den gennemgribende renovering og medfølgende indretning til
kontorfællesskaber og lejligheder,
der kendetegner de omkringliggende
bygninger. Derfor må man stadig
”rode” med materialer og arbejde
med processer, der sviner og larmer
i de rå værkstedsrum. Samtidig er der
plads til møder og kreativ udveksling
af idéer og erfaringer i det fælles
kafferum.

af mere skulpturel karakter. Mette
Colberg var repræsenteret i museets
visning af dansk glas i 2015 i den
”nye” del. Mette Colberg er uddannet
ved Det Kgl. Danske Kunstakademi
Skolen for Design Bornholm, 20052008, og Konstfack University
College of Arts, Crafts & Design,
Stockholm, Sverige (2011-2013).
Pernille Braun (f. 1978) arbejder ligeledes i krydsfeltet mellem objekt og
koncept. Hun har en stærk sans for
materialet, dets overflader og masse
- fx objektets og materialets grundlæggende forhold til tyngdekraften,
der er et bærende element i hendes
vægbaserede værker. Hun var repræsenteret i både den ”nye” og den
”historiske” del af DG15 sidste år.
Pernille Braun er uddannet ved Det

www.luftkraftglasstudie.dk
www.stinebidstrup.dk
www.pernillebraun.dk
www.mettecolberg.com
www.stinediness.dk
www.sallyxenia.com
Mapping Denmark
Præsentationen af Luftkraft er den
anden udstilling i museets serie
”Mapping Denmark”, som vil bestræbe sig på at kortlægge udviklingen indenfor dansk glas i bredeste forstand. Den første i serien
præsenterede Britta Madsen &
Søren Gøttrup i udstillingen ”Fake”.
Fernisering
Fredag 7. oktober kl. 17.00
Rundvisning
Lørdag 8. oktober kl. 11.00

Pernille Braun: “Mette, Sally, Diness”.
Foto: Dorte Krogh

Stine Diness. Foto: Dorte Krogh

Kgl. Danske Kunstakademi Skolen
for Design Bornholm i 2004 – samme årgang som Stine Bidstrup – og
Royal College of Art, London-UK
(2006-08). Hun er bl.a. repræsenteret i samlinger på Victoria & Albert
Museum, London, UK, Bornholms
Kunstmuseum og Designmuseum
Danmark.
Stine Diness (f. 1976) bevæger sig
frit mellem funktionelt design og
kunstneriske objekter og projekter.
Hun betragter sig selv som ”visuel
kunstner” og benytter glas som et
kunstnerisk medie til at undersøge
materialets unikke kvaliteter; først og
fremmest glassets evne til at fange og
fastfryse bevægelse. I DG15 var hun
repræsenteret med en gruppe blæste loftslamper med titlen ”Cloud”.
Skyen var også hovedtemaet i ét af
hendes tidligere værker, installationen ”Falling Water”, skabt sammen
med Martin Thaulow. Stine Diness
er uddannet ved Det Kgl. Danske
Kunstakademi Skolen for Design
Bornholm, 2005-2008 – samme
årgang som Mette Colberg.
Sally Xenia Christensen (f. 1975)
arbejder med design og
produktudvikling

samt unikaværker. I sit arbejde med
glasset udfordrer hun materialet og
den traditionelle opfattelse af glas. I
2014 modtog hun kunsthåndværkerprisen ”Håndfuglen” for årets bedste
nye produkt for en række mælkehvide drikkeglas fra serien ”Hybrid”, som
kombinerer digital teknologi med
traditionelle fremstillingsteknikker.
Sally Xenia Christensen er uddannet
ved Det Kgl. Danske Kunstakademi
Skolen for Design Bornholm og
Danmarks Designskole København,
2008-2012, og har også en Bachelor i
3D glasdesign fra UCA University for
the Creative Arts, Farnham, UK. Det
er første gang Sally Xenia Christensen
præsenteres på Glasmuseet Ebeltoft.
Udstillingen Luftkraft vises i museets
nye fløj som en samlet præsentation
af de fem kunstnere, der til udstillingen skaber en række nye værker. Luftkraft kan ses på Glasmuseet
Ebeltoft 8. oktober - 15. januar
2017.

Sally Xenia Christensen
Foto: Dorte Krogh
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Tekst: Susanne Jøker Johnsen

European Glass Context 2016

European Glass Context afholdes
i år for 3. gang og markerer på
samme tid 10 års jubilæum for de
Bornholmske biennaler for moderne glas og keramik i Europa.
European Glass Context 2016 er
et led i den bornholmske biennale
for henholdsvis moderne europæisk glas og keramik. Biennalerne
vil gennem omfattende udstillinger,
foredrag, debat og kurser tage pulsen på den europæiske glasscene
netop nu. Biennalen er en europæisk manifestation af, hvad der sker
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på glasscenen netop nu, hvor alle
28 EU lande, samt Island, Schweiz
og Norge, er inviteret til at deltage.
De to store biennaleudstillinger viser
således moderne glas fra 31 europæiske lande.
Udover de to store biennaleudstillinger på Bornholms Kunstmuseum og
Grønbechs Gård indeholder biennaleprogrammet en vifte af faglige aktiviteter herunder konference, master
classes, foredrag og andre aktiviteter,
der skal danne en platform, hvor
faget på tværs af nationaliteter kan

mødes, udveksle ideer, netværke
og skabe grobund for fremtidige
samarbejder.
De to store udstillinger præsenterer moderne glas af 94 kunstnere,
fordelt i de to udstillingskategorier EGC2016 Curated og EGC2016
Open Call. Som noget nyt i år, har
vi bedt en kuratorgruppe på 6 personer fra forskellige regioner i Europa
om at indstille kunstnere til deltagelse i den kuraterede udstilling på
Bornholms Kunstmuseum. Til udstillingen Open Call på Grønbechs
Gård har alle europæiske kunstnere
kunnet søge om deltagelse. Den
samlede kuratorgruppe og Susanne
Jøker Johnsen har efterfølgende stået
for den endelige udvælgelse til begge udstillinger. Med den nye procedure har vi ønsket at skabe en mere
åben proces, hvor alle kan søge
med. Resultatet er 2 store udstillinger

European Glass Context 2016
Glasbiennalens udstillinger
åbner den 10. september og
kan ses på Grønbechs Gård og
Bornholms Kunstmuseum
frem til den 13. november 2016.
www.europeanglasscontext.com

med kunstnere fra 28 europæiske
lande, der viser værker, hvor glas er
anvendt som udtryksmidler i en lang
række forskelligartede kunstværker,
der demonstrerer mangfoldighed i
teknik, udtryk, form og som fortælling. Et stort udstillingskatalog dokumenterer udstillingerne og udgives
af Kunstakademiets Designskole
Bornholm.
To priser på henholdsvis €10.000
og €5.000 uddeles til to kunstnere

udvalgt blandt udstillerne. Juryen
består af Åsa Jungnelius, kunstner
og professor på Kunstfack; JeanLuc Olivie, chefcurator på Musée
des Arts Décoratifs Paris; og Lars
Kærulf Møller, museumsdirektør på
Bornholms Kunstmuseum.
Ud over udstillingerne, indeholder
biennalen også et symposium med
konference, uddannelsesseminar,
master class og andre faglige aktiviteter. Temaet på konferencen er
“GLAS - Kulturarv og håndværk og
proces som objekt” og sætter fokus
på moderne glas som medium til at
udtrykke sig i narrative værker, til
aktivisme i både politiske og kønsrelaterede spørgsmål. Håndværket og
arbejdsprocessen anvendes i udbredt

grad til at markedsføre både kommercielt og i museums sammenhæng.
Historien om kulturarven inden for
glas er blevet vigtig i skandinavisk
sammenhæng. Som et post industrielle vartegn, bliver de forladte glasfabrikker og de omgivende kunstneriske og lokale samfund omdannet
til brandede oplevelsescentre. Ofte
syntes målet at være et ønske om at
holde kulturarven “levende” og minde os om tider, hvor den industrielle
produktion af kunst og kunsthåndværk var en del af vores nationale
identitet. Men den moderne iscenesættelse af glashåndværk og kulturarv peger også i nye retninger og
måder at forstå og udvikle anvendelse af glas. F.eks. i regionale, iværksætter, aktivistiske eller kunstneriske
sammenhænge, som udfordrer vores
opfattelse af identitet og autenticitet.
Det er næsten som om, at processen bliver vigtigere end værket eller
ligefrem udgør selve værket?
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Efterårsferie med
masser af aktiviteter
Efteråret markeres med to nye udstillinger; ”Luftkraft” og ”Gemt – men
ikke glemt”. I åbningsweekenden
er der både mulighed for at møde
kunstnerne og dykke ned i nogle af de spændende historier bag
de ”gemte” værker fra samlingen.
Kunstnerne fra Luftkraft Glasstudie
viser rundt i deres udstilling lørdag
8. oktober kl. 11. Og næste dag,
søndag 9. oktober, er der offentlig
rundvisning i begge udstillinger kl.
14, idet oktober måneds ”særlige
søndag” er flyttet til denne dato.

store som små dekorere drikkeglas
med flotte motiver efter eget valg
og se til mens glasset sandblæses,
så motivet træder frem på glasset.
Hele familien kan være med, og det
færdige glas kan tages med hjem
med det samme.

Kulturnat
Fredag 14. oktober kl. 19 inviterer
museet i anledning af Kulturnatten
til rundvisning i de nye udstillinger
- helt gratis.
Vær selv aktiv!
I efterårsferien byder Glasmuseet
selvfølgelig på aktiviteter for alle
aldre hele ugen og mulighed for
at lave personlige julegaver i glas
i god tid! Mandag 17. oktober kan
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oktober er der fusing. Her kan man
lave et lille ”glasbillede” sammensat
af farvede glasstykker, der smeltes
fast på en klar glasplade. To dage
senere kan billedet tages med hjem.

Onsdag aften kl. 19-21 er det traditionen tro med at finde lommelygten frem, når byens museer inviterer til den traditionsrige ”Go’nat
på museerne”. Denne aften vil

Tirsdag 18. oktober er der støbning
i værkstedet. Lav et flot aftryk af din
egen hånd eller en flot figur og se
til, mens der hældes gloende glas
i formen. Den afkølede figur kan
afhentes næste dag. Onsdag 19.

Tekst: Micha Karlslund

Glasnetmøde i Ebeltoft

Glasmuseet kun være oplyst af
stearinlys, og hvem ved, hvad de
dunkle rum vil byde på? ”Go’nat på
museerne” arrangeres i samarbejde
med Fregatten Jylland og Museum
Østjylland, som også holder åben
denne aften.
Blæs en julekugle
Nåede du det ikke i sommerferien,
har du torsdag 20. og fredag 21.
oktober chancen for at prøve at
blæse glas. Under kyndig vejledning kan voksne og børn ned til 5
år blæse deres egen julekugle til
juletræet. Vær opmærksom på, at

det kræver tilmelding at deltage,
og børn skal være ifølge med en
voksen. Den færdige julekugle kan
afhentes næste dag.
Glasskoven og Prismet
I efterårsferien kan du også gå på
opdagelse i Glasskoven sammen
med familien eller lade dig opsluge af Prismet i haven. Glasskoven
og Prismet er designet af scenograf Marie Rosendahl Chemnitz
og instruktør Tue Biering, som har
skabt et sanseligt univers for børn
og voksne inde og ude, hvor leg
og oplevelse går hånd i hånd med
læring. Prøv selv – og supplér oplevelsen med facts og viden om glas
på de tilknyttede vidensstationer.
Find dagsprogrammet og se yderligere oplysninger om museets aktiviteter
www.glasmuseet.dk.

Den første weekend i oktober
er glaskunstnerne i Ebeltoft vært
for det årlige Glasnetmøde, som
tegner til at blive en stor succes
med næsten 100 deltagere. Her vil
glasfolk fra hele landet strømme til
for at mødes, se demos i værkstedet, høre foredrag, spise, drikke,
danse og i det hele taget styrke
netværket på bedste kollegiale vis.
Glasmuseet Ebeltoft har generøst
lagt hus til begivenhederne, og
lørdag åbner udstillingen ”Pop_
Up_Glass” i den nye fløj, det bliver et øjebliksbillede af, hvad der
rør sig på den danske glasscene
netop nu. Hver glaskunstner har
udvalgt deres bedste værk, som
udstilles på uhøjtidelig vis i museets nye fløj – kun denne ene dag!
Udstillingen er åben lørdag den 1.
oktober kl. 12 - 17.
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Karen Siune, the Chairman, writes that while the
Association of Friends of the Glasmuseum is for
all ages, the average age is not the same as the
average for visitors to the museum – and asks if
there is any way to attract the younger visitors
as members. The museum shows exhibitions for
all ages, and has invested strongly in activities
for children. Visitors can step in and touch the
new Glass Forest, which is not only designed
for children. The Ornament exhibition and the
decorated façade drew in new visitors, who also
enjoyed FAKE, which was an inspiration to those
who had not seen modern studio glass before,
and only associated glass with functionality.
There will be exciting new exhibitions in the autumn, one featuring the permanent collection, to
mark the museum’s 30th anniversary. There are
more details of activities on the website, and the
Chairman hopes members will enjoy them.
Page 3
Silica Visions
Silica Visions is an exhibition of this year’s graduation projects from the glass line at the Royal Danish Academy of Fine Arts on Bornholm, where
there is also a ceramics line. Silica is the common
element in the two materials. The programme is
based on Danish design tradition, with focus on
craftsmanship, a thorough knowledge of the material, and critical reflection on the students’ own
processes and products. With the guidance of the
teachers, students acquire technical skills in the
workshops and learn through reflection to develop their aesthetic and artistic understanding.
The nationalities of the graduates who have realised their visions on Bornholm reflect the close
collaboration across national borders that characterises the glass world in general.
Jean Thebault, Thibaut Varry and Salomée Ebibi
come from France, while Scandinavia is represented by Kirsten Vikingstad Storesund (Norway), Karina Malling (Denmark), Erika Richter
(Sweden) and Alex Krissberg (USA/Sweden).
Rick Gerner comes from the Netherlands, Bianka
Réka Rácz is Hungarian, and Rafael Alejandro
Zarazúa Rosales is from Guatemala.
The catalogue of the graduates’ work can be
downloaded at www.kadk.dk/Bornholm
Page 6
Hidden, but not forgotten
No great fuss was made of the Glasmuseum’s
30th anniversary on June 28, but it will be
marked by an exhibition of work from the permanent collection which is the foundation for
the museum of today. Nearly 1600 pieces were
generously donated by 700 different artists from
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52 countries. Time has shown that the unique
collection policy was justified, in that all the
pioneers are represented, with the essential traditions and many superb works. That is not all,
however. Riding on a wave of enthusiasm, the
museum accepted whatever came, including
duplicates and items clearly bound to their period or to an artistic idea that has become dated.
We look with different eyes today at what once
was considered the peak of excellence. With respect for those who gave them to the museum,
this exhibition shows works that have been on
the shelves, but somewhat overlooked, glancing back over the dramatic developments of the
past 30 years.
Page 8
Mapping Denmark II: Luftkraft
Luftkraft - Air Power - is the name of a workshop
which has been home to a succession of glassmakers since it opened in 1995 as Fragile, and
later became Celsius. Originally equipped with
ovens for hot glass, it now only has facilities for
cold work, ovens for casting and fusing, and individual studio space. Luftkraft is also the name
of a group consisting of Stine Bidstrup, Pernille
Braun, Mette Colberg, Stine Diness and Sally
Xenia Christensen, who are all graduates of the
Danish Design School, Bornholm, and four of
them were represented in the DG15 exhibition
in Ebeltoft last year.
Stine Bidstrup also trained at the Rhode Island
School of Design. She has shown work at the
Hempel Glasmuseum and her Studies in Search
of Order and Chaos in Ebeltoft. Her work is varied, often highly conceptual, and includes both
glass and videos.
Mette Colberg works with the optical qualities
of glass and with lenses, filters and photography.
She continued her training at the Konstfack University College of Arts, Crafts & Design in Sweden.
Pernille Braun works where object meets concept, and has a strong sense of how her material
relates with gravity, as can be seen in her wallbased hanging pieces. She studied at the Royal
College of Art in London, and is represented at
the Victoria and Albert Museum.
Stine Diness alternates between functional design and artistic projects, and considers herself a
visual artist, making use of the way glass catches
and freezes movement. Clouds were the theme
of her blown lamps in DG15, and of an earlier
installation created with Martin Thaulow, Falling
Water.
Sally Xenia Christensen is showing her work for
the first time in Ebeltoft, and also works with both
unique objects and design and product development. She received an award for craftsmanship in
2014 for her Hybrid series of milk-white drinking
glasses, which combine digital technology with

traditional techniques. She trained at the Danish
Design School in Copenhagen and studied 3D
glass design at the University for the Creative Arts
in Farnham, UK.
Luftkraft is the second of a series of exhibitions
entitled Mapping Denmark; the first was FAKE.
Page 10 European Glass Context 2016
European Glass Context 2016 marks the tenth
anniversary of the Bornholm biennales for modern glass and ceramics. They include exhibitions,
conferences, lectures and discussions as well as
master classes and other activities, and all 28
countries of the EU are invited to participate in
the two exhibitions, together with Iceland, Switzerland and Norway. Works by 94 artists are divided into two categories, in a Curated and an
Open Call exhibition. A group of six curators
have nominated artists for the Curated exhibition
at Bornholm Art Museum, while all artists could
apply to take part in the Open Call exhibition
at Grønbech’s Gaard. The curators and Susanne
Jøker Johnsen have made the final selections. A
large catalogue, published by the Danish Design
School, Bornholm, will document the great diversity of techniques, form and expression in the
works. Two prizes of € 10,000 and € 5,000 will
be awarded to two of the exhibitors, selected by
a jury of three.
The theme of the biennale is glass as cultural heritage and craftsmanship, but it also looks at new
developments and new directions in glass.
See more at www.europeanglasscontext.com
Page 12 Autumn holiday activities
When the two exhibitions open, visitors can hear
the stories of works in Hidden, but not forgotten
and meet the artists from Luftkraft.
17 October: Visitors can decorate glasses and
watch them being sandblasted.
18 October: Casting in the workshop.
19 October: Fusing.
In the evening, 7-9 pm: Goodnight at the museums. Bring a torch and see the museum by
candlelight.
20-21 October: glassblowing for adults and children over 5 in the company of adults.
Cast and blown items can be collected next day,
and fused items after two days. Explore the Glass
Forest and the Prism hands-on and learn about
glass.
Page 13 Glasnet meeting in Ebeltoft
Almost 100 members of Glasnet will hold their
annual meeting in Ebeltoft this year. They come
from all over Denmark to socialise, hear lectures
and see demonstrations, and on Saturday 1 October a one-day exhibition at the Glasmuseum,
Pop-up-Glass, will give a glimpse of what is going on in Danish glass today.
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AKTIVITETER

UDSTILLINGER

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
Bemærk rundvisningen i oktober er flyttet
til 9. oktober.
LØRDAG 1. OKTOBER
POP UP udstilling i forbindelse med
Glasnetmødet.
FREDAG 7. OKTOBER KL. 17
Fernisering af ”Luftkraft“ og ”Gemt – men
ikke glemt“.
LØRDAG 8. OKTOBER KL. 11
”Meet the artists”. Kunstnerne viser rundt
i udstillingen (Luftkraft).
SØNDAG 9. OKTOBER KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
MANDAG 17. OKTOBER
Kl. 11-13 & 14 -16
Sandblæsning. Dekorér et glas med klistermærker efter eget valg og få det sandblæst
af én af vore hjælpere. Glasset kan tages
med hjem med det samme. Fra kr. 60 + entré.
TIRSDAG 18. OKTOBER
Kl. 10.30-13 & 14-16
Støbning i værkstedet. Lav en flot figur i støbt
glas - et aftryk af din egen hånd eller måske
et æble i anledning af Ebelfestivalen - og få
det med hjem efter afkøling næste dag.
Kr. 75 + entré.
ONSDAG 19. OKTOBER
Kl. 10.30 -13 & 14-16
Fusing i værkstedet. Lav et sjovt æblebillede
eller et andet motiv af små stykker farvet

glas. Glasset smeltes fast på en klar glasplade og kan afhentes efter afkøling to
dage senere. Kr. 75 + entré.
ONSDAG 19. OKTOBER Kl. 19 - 21
”Go’nat på museerne”. Oplev museet efter
mørkets frembrud. Husk lommelygte! Arrangeret i samarbejde med Fregatten Jylland
og Museum Østjylland.
Entré: Voksne kr. 50,- børn gratis.
TORSDAG 20. & FREDAG 21. OKTOBER
Kl. 10.30-13 & 14-16
Glasblæsning i værkstedet. Prøv at puste glas.
Lav din egen julekugle. Den afkølede kugle
kan hentes næste dag. Tilmelding nødvendig
på tlf. 86341799. Kr. 150 + entré.
Der tages forbehold for ændringer
i programmet. Se www.glasmuseet.dk.

GLASCAFÉEN
September - 19. okt. ....... hverdage kl. 12-16

ORNAMENT
– en verden af farver og mønstre.
Gruppeudstilling med værker af 15
internationale kunstnere.
Indtil 25. september 2016.
FAKE
Værker af Britta Madsen & Søren Gøttrup.
Indtil 30. oktober 2016.
GEMT – MEN IKKE GLEMT
En visning af værker fra museet magasiner.
8. oktober - 28. maj 2017.
LUFTKRAFT
Anden udstilling i serien ”Mapping Denmark”.
Værker af Stine Bidstrup, Pernille Braun,
Stine Diness, Mette Colberg og Sally Xenia
Christensen.
8. oktober - 15. januar 2017.
SILICA VISIONS
Afgangsudstilling, Designskolen
Bornholm (glas).
5. november - 15. januar 2017.

....................................... weekend kl. 11-16
20. okt - 18. dec. .... torsdag-fredag kl. 12-16
....................................... weekend kl. 11-16

Køkkenet lukker en halv time før caféens
lukketid.
Caféen holder gerne aftenåbent ved forudbestillinger til min. 10 personer.
Brunch lørdag og søndag. Ved forudbestilling til min. 10 personer også fra kl. 10.
For yderligere information og bordbestilling
kontakt Glascaféen på tlf. 86341818.

ÅBNINGSTIDER
15. aug - 31. okt ........... alle dage kl. 10-17
1. nov - 30. dec .....torsdag-søndag kl. 10-16

Museet er lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar. I påsken er museet
åbent alle dage.

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

