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Glasmuseets Venner afholdt sin årlige gene-
ralforsamling den 25. februar 2017. Ved ge-
neralforsamlingen fremlagde bestyrelsen sin 
årsberetning, sit regnskab og sine planer for 
de kommende år. Den af formanden frem-
lagte årsberetning kan læses i sin helhed på 
hjemmesiden, hvor også regnskabet kan ses. 
Der blev på generalforsamlingen spurgt til 
prioriteringen af arbejdet i bestyrelsen. Ne-
denstående gengiver jeg de prioriteringer, 
som den nuværende bestyrelse i enighed 
har arbejdet efter; prioriteringer der også 
klart fremgår af de årsberetninger, som jeg 
i de forløbne år har givet i min egenskab af 
formand for bestyrelsen.

Glasmuseet er foreningens udgangspunkt. 
På generalforsamlingen fremlagde direktø-
ren for Glasmuseet planerne for fremtiden, 
herunder planer om en udbygning af mu-
seet, der på fl ere punkter ikke er så velfun-
gerende, som det gerne skulle være både 
for medarbejdere og for besøgende. I en 
særskilt artikel i dette nummer af Glasposten 
giver Dan Mølgaard en uddybning af den 
arkitektkonkurrence, som bl.a. med et øko-
nomisk bidrag fra Glasmuseets Venner skal 
afholdes i indeværende år.
Glasmuseets Venner er den primære mål-
gruppe for foreningens aktiviteter, og gen-
nem alle årene har aktiviteter, der retter sig 
mod denne centrale målgruppe, haft toppri-
oritet i bestyrelsen og blandt medlemmerne. 
Alle besøgene i de mange glasmiljøer, der 
fi ndes rundt om i Europa, falder således ind 
under denne topprioritering. Og det er dej-
ligt at kunne konkludere, at medlemmerne 
værdsætter foreningens prioriteringer, hvil-
ket vi konkret kan måle ved den opbakning, 
der alle årene igennem har været til de 
mange ture, rejser og anden informations-
aktivitet, som Venneforeningen har udbudt. 
Venneforeningens bestyrelse, som alle blev 
genvalgt på generalforsamlingen, vil derfor 
fortsætte med denne topprioritering. 
Der er allerede forespørgsler om, hvor næ-
ste års ture går hen. Der er lagt planer, men 
endnu er disse planer, som jeg omtalte på 

generalforsamlingen ikke så detaljeudarbej-
det, at vi kan bringe egentlig tekst på disse 
arrangementer, men jeg kan godt afsløre, 
som det også blev nævnt på generalforsam-
lingen, at der er planer om ture til Glasriket 
i Skåne i maj 2018; til Bayerische Wald i ef-
teråret 2018, til Wien samt Slovakiet i 2019 
samt til Rom eller Milano i 2020. Udførlige 
programmer for disse ture, der planlægges 
udelukkende for medlemmerne af Glasmu-
seets Venner, vil senere blive offentliggjort, 
når endelige programmer med priser m.m. 
kan fremlægges. En oversigt over mulige rej-
semål med glas i centrum fremlægges i føl-
gende nummer af Glasposten, idet vi håber, 
at det kan friste glasinteresserede til at tegne 
et medlemskab af Venneforeningen. Vi be-
der medlemmerne om at tilkendegive deres 
præferencer, også hvis det er ganske andre 
steder, man ønsker at se glas m.m.

Glasmuseets Venner vil gerne have fl ere 
medlemmer, men det er ikke nemt at hverve 
nye medlemmer blandt besøgende på muse-
et, når vi som forening er oppe imod årskort, 
som tilbydes ved køb af adgangsbillet til 
museet. Årskort som den besøgende falder 
for, hvad man godt forstår, fordi der derigen-
nem tilbydes adgang til andre aktiviteter, 
herunder besøg på diverse oplevelsessteder. 
Vi skal ikke modarbejde museets deltagelse 
i salg af årskort, men vi skal, - som forening - 
være meget bevidste om, at det kræver mere 
end blot en henvisning til foreningens umid-
delbare fordele i form af invitationer til ferni-
seringer, rabat på glaskøb i museets butikker 
og fri adgang til Glasmuseet for at hverve 
nye medlemmer. Glasposten og de mange 
tilbud, der i Glasposten og på foreningens 
hjemmeside tilbydes medlemmerne, herun-
der muligheden for at deltage i de såkaldte 
glasweekender formidles bedst gennem en-
gageret nærkontakt. Venner, der har erfaring 
med at deltage i disse foreningsaktiviteter, 
og de mange frivillige, der har denne erfa-
ring, er de bedste ambassadører, når vi ar-
bejder med øge medlemsantallet. Bestyrel-
sen håber meget, at alle medlemmer fortsat 

vil arbejde som ambassadører for Glasmu-
seets Venner, da den form for orientering er 
bedre end nogen anden form for kampagne.

Foreningens tredje prioritering, der skal 
nævnes, idet den udgør en væsentlig del 
af foreningens arbejde, består i at støtte 
udøvende glaskunstnere. Arbejdet med at 
støtte yngre glaskunstnere består blandt 
andet i, at foreningen hvert år støtter Finn 
Lynggaards Fond, der på Finn Lynggaards 
fødselsdag uddeler et legat for at hylde Finn 
og hans store arbejde for museet. I 2017 
bliver legatet uddelt som en forhøjet pris til 
en ung dansk eller i Danmark arbejdende 
glaskunstner i forbindelse med udstillingen 
”Young Glass”, der starter den 10. juni. Ud-
over denne støtteaktivitet sker støtten til yng-
re glaskunstnere gennem at Årets Studioglas 
rekvireres og fremstilles af en yngre dansk 
eller i Danmark arbejdende glaskunstner. 
Studioglasset for 2017 fremstilles af Aoife 
Soden,- en nærmere omtale af hendes bud 
på årets studioglas bringes i dette nummer 
af Glasposten,- bestillingsform og deadline 
for bestillinger er omtalt i forbindelse med 
omtalen, der kan ses side 11.

Prioriteringen der omfatter generel støtte til 
glasmiljøerne viser foreningen endvidere 
ved, at vi udarbejder materiale, der har som 
målsætning udover at informere at gøre fl ere 
interesserede i glas. Et eksempel herpå er 
den i 20 16 udgivne brochure GLASRUTEN, 
der dels giver et billede af glasmiljøerne i 
GLASBYEN EBELTOFT og som endvidere 
som noget nyt bringer en komprimeret over-
sigt over hvor i Danmark, der fi ndes glas-
værksteder, der er tilsluttet GLASNETTET.

Rigtig god fornøjelse 
med fortsat interesse i 
moderne glas, der er 
mange oplevelser at 
hente.

Med venlig hilsen
Karen Siune
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Værk af Elsebeth Belgsting i glaslotteriet.
Vinder: Kaj Tipsmark, Ebeltoft
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Værk af Aoife Soden.
Vindere: Bente og Peter Sloth 
Kristensen, Roskilde.

Værk af Torben Nordahl.
Vindere: Hanne og Knud 
Thorgaard, Ebeltoft.

Værk af Simon Aaen.
Vindere: Helle og Egon Jensen, 
Grenaa.

Værk af Karina Malling.
Vindere: Karen Margrethe og H.J 
Østergaard.

Værk af Jean Thebault.
Vindere: Lisbeth Rosdahl og 
Bent Dall, Ebeltoft.

Værk af G. William Bell.
Vinder: Else Sommer, Ebeltoft.

Værk af Alex Krissberg. Vindere: 
Lis og Finn Hovgaard, Ebeltoft.

Værk af Sigrun Einersdottir.
Vinder: Inger Juncker, 
Aarhus C.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

YOUNG GLASS 2017

1987 - Begyndelsen
Young Glass blev afviklet første gang 
i 1987, kun et år efter den officielle 
indvielse af Glasmuseet Ebeltoft i 
juni 1986. Bag initiativet stod glas-
kunstnere, som ønskede at hylde de 
udøvere, der havde opnået bemær-
kelsesværdige resultater med glas 
som primært materiale for kunstne-
risk udfoldelse. 
Konkurrencen var åben for alle 
kunstnere under 35 år. Blandt 400 

ansøgere blev kun 38 kunstnere 
valgt ud af juryen, som bestod af 
glaskunstnerne Åsa Brandt, Bert 
van Loo, Joel Philip Myers, Maria 
Lugossy og Finn Lynggaard. Og de 
var ikke imponerede over kvalite-
ten af de indsendte værker. Således 
skrev Bert van Loo i kataloget:

Antallet af udvalgte deltagere var 
skuffende lavt. Generelt var standar-
den ikke høj. Efter lange diskussioner 
i juryen var det maksimale antal 
deltagere, vi med vores bedste vilje 
kunne lade deltage i udstillingen, 38.

Blandt disse skilte fire sig dog klart 
ud som fremragende værker, der, 
iflg. juryen, ”bar vidne om at være 
skabt med passion og kunstnerisk 
nødvendighed, og havde mere på 
hjerte end den blotte dekoration og 
ren æstetisk nydelse”. Deltagerne i 
den første Young Glass-udstilling var 
alle enten fra USA eller Europa, og 
udstillingen afspejlede som sådan 

studioglassets ophav og udvikling 
som en bevægelse, der udsprang i 
USA og hurtigt fik fodfæste i Europa.

1997 - Innovation og nye udtryks-
former
I 1997 indsendte 314 glasfolk fra 37 
forskellige lande dias til bedømmelse 
til den anden udgave af Young Glass. 
Juryen, som bestod af glaskunst-
nerne Ulrica Hydman-Vallien, Isgard 
Moje-Wohlgemuth, Yan Zoritchak, 
William Morris og Finn Lynggaard, 
udvalgte 64 finalister.
Juryen ledte efter nye udtryksmåder 
og innovation: 

Intentionen var at belønne ikke nød-
vendigvis det mest teknisk impone-

For fjerde gang i museets historie inviterer Glasmuseet Ebeltoft 
denne sommer til Young Glass. En censureret udstilling for kunstnere 
under 35 år, som afholdes hvert 10. år. Blandt 326 ansøgere er 57 
unge glaskunstnere sluppet gennem juryens nåleøje. Deres værker 
kan ses på Glasmuseet Ebeltoft fra 10. juni - 29. oktober 2017.

Adriana Popescu (Rumænien): 
Imaginären Museum II, 1986. Vinder af 
The Harvey K. Littleton Prize, 1987.

Mary van Cline (USA): The image of Time in 
Jung’s Dream, 1986. Vinder af The Kyohei 
Fujita Prize, 1987.
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rende eller det allerede anerkendte, 
men derimod nye muligheder og 
nye udtryksformer. En enig jury har 
belønnet en idé, en følelse, en tanke. 
Dét, der var hjerte bag.

Vigtigt for juryen var således at aner-
kende viljen, udtrykket og følelserne 
bag værkerne, og den bemærkede, 
”at glasset nu for alvor var blevet 
internationalt, og at tidligere lokale 
særegenheder og kendetegn var 
blevet afløst af en mere universel 
udtryksmåde.”

2007 - Humor og dygtighed 
Blandt 358 ansøgere blev 64 glas-
kunstnere fra 24 forskellige lande 
udvalgt til Young Glass i 2007. Juryen 
bestod denne gang foruden Finn 
Lynggaard af Dagmar Brendstrup, 
museets daværende direktør, glas-
kunstnerne Dante Marioni og Ann
Wolff, samt Merete Ahnfeldt-Mol-
lerup fra Kunstakademiets Arki-
tektskole og Dan Klein,  glasekspert 
og forfatter. Om de indsendte vær-
ker bemærkede Dan Klein:

En ting, der slog os alle, var de 
unge kunstneres professionalisme og 
deres store bredde i teknikker - alle 
udviste sand forståelse for, hvor vigtig 
teknisk dygtighed er. Ved studioglas-
bevægelsens begyndelse gjaldt det 
om at finde på noget nyt. Generelt 
var 1980erne glasstøbningens årti og 
1990erne glasblæsningens årti. Hvis 
man kan tale om en foretrukken tek-
nisk tendens i 00erne, må det være 
forkærligheden for ovnformet glas.

Ved siden af den tekniske dygtig-
hed noterede juryen sig de mange 
humoristiske, tegneserieagtige vær-
ker. Denne tendens efterlod juryen i 
højt humør samt med indtrykket af, 
at moderne glas i den grad trivedes.

Young Glass 2017
Til den kommende Young Glass-

LØRDAG 10/6:

kl. 11.00: Fernisering og prisuddeling 

 Young Glass 2017 samt performance  

 v/ Judith Roux (Frankrig).

kl. 14.00:  Demo i værkstedet 

 v/ Rebecca Arday (USA)

kl. 18.30: Ferniseringsmiddag og åbningsfest

SØNDAG 11/6:

kl. 10.30: Artist Talk v/ Emma Woffenden (UK)  

 og Tord Boontje (NL)

kl. 11.15: Artist Talk v/ Maria Sparre (DK)

kl. 12.30: Performance v/ Karlis Bogustovs  

 (Letland) – foran museet

kl. 14:00: Artist Talk v/ Carl Bens (Tyskland)

kl. 14.45: Introduktion til Glass Heap Challenge  

 v/ Matt Durran (UK)

udstilling har en international jury 
bestående af glaskunstner; Jeffrey 
Sarmiento, leder af The Glass Factory 
i Sverige; Maja Heurer, Susan 
Warner fra Tacoma Glass Museum 
og museets direktør Dan Mølgaard, 
blandt 326 ansøgere udvalgt værker 
af 57 kunstnere fra 18 lande. Og 
siden sidst er der sket en hel del, 
ikke mindst hvad angår størrelse og 
format af de indsendte værker. Hvor 
man i 2007 af praktiske årsager kun-
ne stille krav om at indsendte vær-
ker ikke måtte være større end 1x1 
meter giver en sådan restriktion ikke 
mening i 2017 - alene af den grund 

Koichi Matsufuji (Japan): Baby with a 
silver folded paper crane, 2006. Vinder af 
The Holmegaard Prize, 2007.

Fortsættes næste side

Program for 
åbningsweekenden 

10.-11. juni 2017

Claudia Borelia (Australien): Striped 
Series II, 1997. Vinder af The Kyohei 
Fujita Prize, 1997.
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Venneweekend

Glasmuseets Venner kan frit del-

tage i åbningsweekendens program. 

Billetter til ferniseringsmiddag og 

åbningsfest kan købes hos museet, 

henvendelse til Sandra Blach. De-

taljer og endeligt program offentlig-

gøres på www.glasmuseet.dk

Har I plads til en ekstra?

Mange af deltagerne i Young Glass 

kommer til Ebeltoft i dagene om-

kring udstillingsåbningen. Har I 

ekstra plads og lyst til at have nogle 

af de unge glaskunstnere boende et 

par dage omkring 10. juni, må I der-

for meget gerne kontakte Sandra 

Blach på sfb@glasmuseet eller tlf. 

8634 1799.

Glass Heap Challenge

Som en del af Young Glass 2017 har 

Glasmuseet Ebeltoft i samarbejde 

med glaskunstner Matt Durran, 

arrangeret en såkaldt Glass Heap 

Challenge. 

Med bæredygtighed som omdrej-

ningspunkt, arbejder en gruppe 

glaskunstnere under ledelse af Matt

Durran sammen om at gentænke øl-

glasset. Det sker sammen med 

Ebeltoft Gårdbryggeri i dagene 12.-

15. juni og vil delvist foregå i Glashyt-

ten. Følg med i programmet på www.

glasmuseet.dk og museets Facebook.

at mange af værkerne er udført i 
formater, der ikke kan måles, f.x. 
performance og projektioner. Dan 
Mølgaard uddyber: 

Hvor værkerne i de forudgående 
udstillinger alle, næsten uden und-
tagelse, var fysiske genstande, der 
kunne udstilles på et podie eller 
hængende på en væg, er det slående 
at se, at den seneste udstilling rum-
mer alle tænkelige formater. Værker 
af installatorisk karakter præsenteres 
sideløbende med performances og 
procesorienteret kunst. Grænserne 
er ikke længere til at definere og selv 
om glasset altid er udgangspunktet er 
det ikke nødvendigvis omdrejnings-
punktet.

Bæredygtighed og gentænkning
I forbindelse med udstillingen og
i overensstemmelse med Kultur-
hovedstadens tema, Rethink, sætter 
Glasmuseet Ebeltoft fokus på bære-
dygtighed og gentænkning af arbej-
det med glas. Emnet undersøges i 
en række artist talks, der finder sted 

i åbningsweekenden, samt gennem 
en såkaldt Glass Heap Challenge, 
ledet af glaskunstner Matt Durran. 

Young Glass 2017 kan ses i Ebeltoft 
fra 10. juni - 29. oktober 2017 og 
vil derefter blive vist på The Glass 
Factory i Sverige fra november 
2017 til marts 2018. Herefter rejser 
den til the National Glass Centre i 
Sunderland, England, hvor den vil
kunne ses fra marts 2018 - oktober 
2018. Young Glass 2017 er ble-
vet til i samarbejde med National 
Glass Centre ved The University 
of Sunderland, UK, og Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Leah Kudel (Canada): A moment of 
negative space, 2015. Foto: Joe Kelly.
Udvalgt til Young Glass 2017.

Victoria Ahmadizaleh (USA): The most 
unkind morsels of the Self removed, 
2016. Foto: David Hunter Hale.
Udvalgt til Young Glass 2017.

Sarah Gilbert (USA): Signs and Signifi ers 
(Mother’s eyes), 2016. Foto: Derek Klein.
Udvalgt til Young Glass 2017.



Tekst: Vibeke Maarssø

Efterlysning!!!!! 
Værker af Darryle Hinz 
i murrini teknik fra årene 
omkring 1998-2006

En af de teknikker glaspuster Darryle 
Hinz nu og da arbejdede med var 
den traditionelle venetianske murri-
ni-teknik. Det blev aldrig til de man-
ge genstande i den teknik. Men 
poesien i disse værker står i dag for 
mig som en smuk lille og glad have 
i glashistorien.

På den baggrund har jeg fået lyst til 
at udarbejde en fotoregistrant over 
de værker, han fremstillede netop 
i den teknik. Værkerne blev for-
modentlig fremstillet i perioden ca. 
1998-2006. 
I overværelse af Darryle Hinz og 
efter Hinz’ design pustede Tobias 
Møhl yderligere en række vaser til 
udstillingen ”Italiensk for videre-
kommende” på Galleri Grønlund, 

København, i 2007. En udstilling, 
som ærede Darryle Hinz med et 
stort legat i respekt for hans betyd-
ning for dansk glaskunst. Mit håb 
er, at Glasmuseets Venner vil være 
behjælpelig med fotos og oplys-
ninger om disse vaser – gerne med 
angivelse af størrelse, signatur og 
historie. Et køb kan også komme på 
tale, hvis det skulle være ønskeligt.

Skulle projektet lykkes, vil materialet 
blive givet til Designmuseum Dan-
marks bibliotek. 
Værkfotografierne vil i registranten 
blive betegnet med ”privat eje”, med 
mindre andet aftales. Jeg kan kon-
taktes via nedenstående. Tak!
 
Vibeke Maarssø · Tyrsbakke 4
2840 Holte · Tlf. 45804668
E-mail: vmaarssoe@outlook.dk

Signeret Darryle Hinz og 
Hinz/Kjær, 1998. Højde 23 cm.

Signeret Darryle Hinz, 2007. Højde 26,7 cm
F. 1949 Californien, USA

1972 BA, California State University, USA

1973-1975 Orrefors Glasskole, Sverige

1975-1977 Glaspuster og formgiver, Boda 

Glasbruk, Sverige

1977 MA Art, Fresno, Californien, USA

1978-1979 Medstifter af glasværksted, 

Selkirshire, Skotland

1979-1982 Snogebæk glashytte, Bornholm

1983- ca. 2001 Medstifter af ”Glasværk-

stedet” i København, senere Gilleleje, 

med Anja Kjær

I årene derefter blev Darryle Hinz selvstæn-

dig med ophør af virksomhed i 2006

Darryle Hinz og Anja Kjærs mest kendte 

værker er ensfarvede skåle, vaser og fade 

med en smal kontrastfarvet kant, som blev 

fremstillet på ”Glasværkstedet”.

I årene 1987-1992/2000 var Darryle Hinz 

formgiver på Holmegaard Glasværk 

og fra den tid kendes især glas-

servicen Neptun.

Bogforslag:

Glasmuseet Ebeltoft: ”DG15”, 2015

Bornholms Kunstmuseum: ”Gløden 

fra Bornholm”, 1987

Brian Mikkelsen og Darryle Hinz. Foto: 
Hasser Ferrold.

Kulturminister Brian Mikkelsen 
overrakte Darryle Hinz et legat på 
k.r 30.000,- stiftet af ægteparret 
Grønlund. Foto: Hasser Ferrold.
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Tekst: Cand.mag. Bodil Busk Laursen · Foto: Kvrancken

GREAT DANES

Udviklingen inden for dansk glas i de 
sidste 50 år har fulgt de bevægelser, 
der nationalt og internationalt har 
været bestemmende både økono-
misk, socialt og kulturelt. Perioden 
begyndte med opgangstiderne i 
1960’erne med samfundsomvæltnin-
ger, ungdomsoprør og nye kunstneri-
ske tendenser, som ikke mindst kom 
fra USA og England. Men 1960’ernes 
optimisme afløstes i de senere årtier 
af store udfordringer med behovet 
for omstillinger, som gjaldt alle sam-
fundets områder, herunder virksom-
heder og individer beskæftiget med 
glasfremstilling.
I Danmark har kunstindustrien og 
kunsthåndværket dannet et parløb

gennem hele 1900-tallet, som har 
præget udviklingen på glas- og kera-
mikområdet og været medvirkende 
til at skabe en designkultur med 
stor international gennemslagskraft 
gennem markedsføringen af Danish 
Design. De gamle kunstindustriel-
le virksomheder som Kastrup og 
Holmegaards Glasværker, Den kon-
gelige Porcelainsfabrik og Bing & 
Grøndahl åbnede for et frodigt sam-

arbejde med professionelle kunst-
håndværkere og det samme gjaldt 
for en række mindre foretagender. 
Sammen med en række uddannel-
sesmæssige initiativer både stats-
lige og private er det resulteret i 
en spændende og banebrydende 
udvikling, som på glassets område er 
båret frem af mange betydningsfulde 
glaskunstnere med egne værksteder 
studios rundt om i landet.

Denne rige udvikling begynder for 
alvor med studioglassets opduk-
ken i Danmark i begyndelsen af 
1970’erne, en bevægelse som er 
kommet til at fylde mere og mere i 
takt med, at den industrielle kunst-
glasproduktion stort set er ophørt 
siden 2008.

Det er denne historie, der fortæl-
les i udstillingen GREAT DANES 

Pipaluk Lake

Mia Lerssi

Marie Retpen

Stine Bidstrup



takket være et initiativ fra det nye 
glasmuseum Glazenhuis i Lommel, 
Belgien. Museets kunstneriske direk-
tør, Jeroen Maes, har sammensat 
udstillingen, hvor et fint udvalg af 
eksempler på industrielt glasdesign 
fra Holmegaards Glasværk vises 
sammen med spændende nye vær-
ker af danske studioglaskunstnere. 
Blandt udstillerne findes en række af 
de glaskunstnere, som gennem åre-
ne har modtaget Hempels Glaspris, 
indstiftet 1984 til minde om stifte-
ren af Hempel Glasmuseum. Prisen 
uddeles årligt til en banebrydende 
dansk glaskunstner, der bliver repræ-
senteret i museets moderne sam-
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ling. Disse værker supplerer således 
udstillingens udvalg.

For Hempel Glasmuseum er det en 
stor glæde at få mulighed for at vise 
et dansk publikum dette interes-
sante internationale blik på dansk 
glaskunst. Det er altid spændende at 
få et andet perspektiv på det danske 
materiale, og det er smukt udfoldet 
i denne udstilling, som viser værker 
af 16 glaskunstnere og 10 glasde-
signere og omfatter repræsentanter 
for flere generationer. I dag fin-
des omkring 50 glasværksteder og 
mere end 250 aktive glaskunstnere i 

Danmark og heldigvis uddannes sta-
dig nye. Mangfoldigheden af udtryk 
og teknikker i dansk nutidig glas-
kunst er imponerende og kommer til 
udtryk i denne brede præsentation 
af et vigtigt kapitel dansk glaskunst.

Tak til Glazenhuis og Jeroen Maes 
for et perfekt samarbejde, tak til 
alle udlånerne og til lektor emeri-
tus, mag.art. Jan Kock for lov til at 
anvende hans artikel til kataloget 
GREAT DANES.

Ned Cantrell Udvalg Holmegaard Jeannet Iskandar

Trine Drivsholm
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Tekst: Hanne Werner

Glastur til København

På denne tur til København og omegn 
møder vi nogle af landets bedste 
glaskunstnere i deres værksteder, og 
vi besøger et par kirker med enestå-
ende, nye glasudsmykninger.
Fredag møder vi i Roskilde den inter-
nationalt kendte glaskunstner Lene 
Bødker på hendes værksted, og vi 
ser hendes store støbte og tilhuggede 
værker. I samme bygning besøger vi 
den klassiske glasblæser Skak Snitker, 
der producerer både brugs- og kunst-
glas. 

Efter frokost på en lokal restaurant ser 
vi i Roskilde Domkirke kapellet med 
Peter Brandes glasmosaikvindue og 
modeludgaven af Bjørn Nørgaards 
smukke glassarkofag, som til sin tid 

22. - 23. september 2017

skal pryde Dronning Margrethes grav. 
Med bussen videre til den knap 20 år 
gamle Vejleå Kirke i Ishøj i det syd-
lige København. Kirkens høje gavle 
er udsmykket med seks farvestærke 
glasvinduer af Peter Brandes. 
Overnatning på Danhostel Ishøj 
Strand ved Køge Bugt. Middag på 
restaurant i nærheden.

Lørdag kører vi mod Københavns 
centrum. Vi skal besøge de kendte 
glaskunstnere Stig Persson (støbte 
skulpturer) og Pipaluk Lake & Karin 
Mørch (bølgende glasskulpturer). 
Denne del af programmet er ved 
at blive endeligt bekræftet, så små  
ændringer kan komme til. Det ende-
lige program vil blive sendt til alle 
ved deres tilmelding. 
Efter frokost besøger vi den alsidige
glaskunstner Anders Raad i Char-

lottenlund i det nordlige København. 
Han fremstiller både brugs- og kunst-
glas, bl.a. meterstore fade.

Transport
Bussen kører fra Ebeltoft kl 7.00 
fredag morgen og samler delta-
gere op også i Århus (Musikhuset) 
og Roskilde (P-pladsen på havnen 
15-20 min. gang fra Roskilde sta-
tion). Bussen følger os på hele turen. 
Lørdag sættes deltagerne af igen i 
Roskilde (P-pladsen og stationen), 
Århus og Ebeltoft, hvortil bussen for-
ventes at ankomme ca. 22.00. 
De selvkørende kan vælge mellem at 
deltage både fredag og lørdag eller 
kun en af dagene, og de kan fravælge 
overnatning og middag.

Deltagerpriser
Fra/til Jylland i bus pr. person:
 1.720 kr. (delt dobb.vær.)
 1.995 kr. (enkeltvær.) 
Fra/til Roskilde i bus pr. person:
 1.170 kr. (delt dobb.vær.)
 1.445 kr. (enkeltvær.)
Selvkørende pr. person:
 1.020 kr. (delt dobb.vær.)
 1.295 kr. (enkeltvær.)
Priserne inkluderer overnatning, sen-
gelinned, morgenbuffet, frokost & 

Karin Mørch

Model af dronningens glassarkofag 

Stig Persson



Mit arbejde udforsker sammenhæn-
gen mellem sindet og kroppen med 
fokus på specifikke organer i krop-
pen. Jeg tiltrækkes af formen, funkti-
onen og dysfunktionen af kroppens 
organer. Mit arbejde fokuserer på de 
subtile skader der påføres disse orga-
ner som et resultat af stress og angst 
i dagligdagen. Glasskulpturerne er 
ligesom medicinske “prøver” der 
skildrer subtile symptomer, som ofte 
er svære at se eller beskrive. I denne 
skulptur vises nyrerne på en sådan 
måde, at beskueren får et bedre 
blik for detaljerne i organet. Disse 
prøver fungere som en markør og 
gør os lidt mere bevidste om kom-
pleksiteten og det sammenspil, der 
eksistere mellem vores sind og krop-
pens vigtige organer. 
Dette specifikke stykke er skabt ved 
hjælp af en række glasprocesser. 

Nyrerne er varmskulptureret i et 
stykke i talrige lag. Detaljerne tilsæt-
tes lag efter lag ved anvendelse af 
tynde glastråde som er trukket på 
ved anvendelse af en lille gasbræn-
der. Nyren skæres derefter i to, før 
de slibes og poleres. De to halv-
dele bliver herefter opvarmet til 550 
grader, før de bliver indstøbt i en 
glasklods i en sandform. Efter klod-
sen er afkølet, slibes og sandblæses 
siderne og bagsiden af blokken og 
efterlader forsiden som den eneste 
højglanspoleret side. På grund af 
den unikke formgivningsproces vil 
hvert stykke variere lidt.
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middag fredag, frokost lørdag, entré.
Endagstur koster pr. person 250 kr., 
(inkluderer frokost og entré).
Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding
Senest den 20. juli til: hannewerner@
grubb.dk med angivelse af antal og 
navn på deltagere, om hvor man 
ønsker at stige på bussen eller om 
man er selvkørende, om man ønsker 
enkeltværelse eller delt dobbeltvæ-
relse, eller man evt. ønsker kun at 
deltage en bestemt dag (forudsætter 
at man er selvkørende). Hurtig tilmel-
ding vil sikre den ønskede overnat-
ning. Ikke-medlemmer er velkomne, 
hvis turen ikke er fuldtegnet ved 
tilmeldingsfristen den 20. juli.
Samtidig skal deltagerprisen ind-
betales til Glasmuseets Venner, 
Sparekassen Kronjylland reg.nr. 9360, 
konto 3085606904, mærket deltager-
nes navne og ’Københavnstur’. 

Deltagerantallet er begrænset, så alle 
tilmeldte får snarest besked om de 
har fået plads på turen. Evt. afvisnin-
ger medfører fuld tilbagebetaling.
Ring eller sms til Hanne Werner på 
2466 1268, hvis I har spørgsmål ang. 
turen.

Pipaluk Lake

Tekst: Aoife Soden

”Symptomatic“ 
- Årets Studioglas

BESTILLING AF ÅRETS STUDIOGLAS

Bestilling kan foregå via mail til be-

styrelsens sekretær eller formand.

 

Prisen er kr. 1.800,- og da der er 

begrænsning på antallet af værker, 

er der deadline for bestilling 15. juni 

2017.

Skulle der komme fl ere end 30 be-

stillinger, vil der blive trukket lod for 

at give alle medlemmer lige mulighe-

der. I uge 26 vil det enkelte medlem 

modtage besked om sin bestilling.

Efter at foreningen har afgivet bestil-

linger til Aoife, vil kontakten mellem 

køber og Aoife foregå direkte uden 

om foreningen. Vi håber at mange vil 

benytte sig af dette unikke tilbud.
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Direktør, Dan Mølgaard, i museets have.

Tekst: Dan Mølgaard

Glasmuseet Ebeltoft 
ønsker at udvide

På museet i Ebeltoft arbejder vi 
med planer om at bygge til, for at 
skabe mere rum - til kunsten, til 
formidlingen og til flere besøgende! 
Derfor har vi inviteret tre østjyske 
tegnestuer til at komme med bud 
på hvordan en udvidelse af museet 
kan se ud.

Hvad er formålet med en sådan 
udvidelse!
Med udvidelsen ønsker museet at 
supplere de eksisterende bygninger 

med en 300 m2 tilbygning, der dels 
har til formål at tydeliggøre den 
fantastiske rigdom og forunderlige 
verden, der venter gæsten inden 
døre og dels har til hensigt at give 
os nogle nye muligheder.

1. spadestik til 3xNs tilbygning. 
Glasmuseets fondsbestyrelse, 2005, samt 

daværende museumsdirektør, Pauline Asingh. 
Erling Rasmussen med glasspade.

Nederst arkitekttegning fra udvidelsen i 2006.
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Helt konkret ønsker vi at udvidelsen:
· skaber plads til formidlings- 
 og værkstedsfaciliteter for 
 museets gæster
· frigør areal i det eksisterende   
 byggeri der kan anvendes til   
 udstillinger
· nytænker og forbedrer glashyttes
  faciliteter for kunstnere og 
 publikum
· skaber et indgangsparti der pirrer   
 nysgerrigheden
· nytænker og udvider museets   
 café og butik
· skaber et overdækket areal i   
 museumshaven til afvikling af   
 formidlende kulturaktiviteter

· skaber bedre vilkår for at opbe-
 vare og iscenesætte samlingen 
 og udstillingerne

Hvordan nybyggeriet skal tage sig 
ud, ved vi ikke – det er det tegne-
stuerne skal hjælpe os med. Men 
vi ved, hvor det skal placeres! For 
efter drøftelser med de lokale myn-
digheder er der givet grønt lys for, 
at der kan bygges i området mel-
lem den eksisterende nye fløj og 
Glasværkstedet. På den måde kan 
nybyggeriet komme helt tæt på 
vandkanten og udnytte den mage-
løse udsigt ud over vigen mod Mols 
Bjerge.

De tre århusianske tegnestuer, 

der er inviteret til at komme 

med skitser til det nye museum 

er: CEBRA, SLETH, og AART 

Architects.

Tegnestuerne har tre måneder 

til at udforme deres bud på 

udvidelsen. Efterfølgende vil en 

nedsat jury udpege det forslag, 

der søges realiseret. 

Midlerne til at  afvikle konkur-

rencen kommer fra Glasmuseet 

Venner og Syddjurs Kommune 

suppleret af midler fra museets 

egen drift. 

Når vinderprojektet er udpeget 

påbegyndes processen med at 

forsøge at tilvejebringe fi nansie-

ringen af det påtænkte byggeri. 

Det nuværende museum set fra vandsiden. Bagest Toldboden fra 1921, forrest 3xNs tilbygning fra 
2006 med udstillingsfl øj, café og værksted. Øverst til venstre: arkitekttegning fra udvidelsen i 2006.



Thanks to Glazenhuis and Jeroen Maes for perfect 
collaboration, to those who have lent works, and 
to Associate Professor Emeritus Jan Kock for permis-
sion to use his article in the catalogue of GREAT 
DANES.

Page 10 Glass journey to Copenhagen/Sep.
On a two-day tour the group will visit glass art-
ists at their workshops: the artists are Lene Bød-
ker, Skak Snitker, Stig Persson, Pipaluk Lake, Karin 
Mørch and Anders Raad. The tour will include a 
visit to Roskilde Cathedral to see windows by Peter 
Brandes and the model of Bjørn Nørgaard’s glass 
sarcophagus, designed for her Majesty Queen Mar-
grethe. The group will also visit Vejleå Church, with 
six windows by Peter Brandes. The night will be 
spent at Danhostel Ishøj Strand, and the fi nal details 
of the tour will be sent when booking is confi rmed. 
It is possible to book for one day only, or both days 
without overnight accommodation and dinner. 
Bookings to Hanne Werner not later than 20 July.

Page 11 Aoife Soden ’Symptomatic’ 
This year’s studio glass. My work explores the inter-
relationship of the mind and the body with a focus 
on specifi c body organs. I am drawn to the forms, 
function, and dysfunction of the body organs. My 
work focuses on the subtle damage caused to these 
organs as a result of the stress and anxiety of eve-
ryday life. The glass pieces are like medical speci-
mens depicting subtle symptoms which are often 
diffi cult to see or describe. In this piece the kidneys 
are displayed in such a way as to allow the viewer 
to examine more closely the details of the organ. 
These specimens act as a marker making us a little 
more aware of the complexity and interrelatedness 
of our minds and body organs. This specifi c piece 
is made using a number of glass processes. The 
kidney is hot sculpted as one piece in numerous 
layers. The details are added to each layer using 
thin glass canes which are drawn on using a small 
torch. The kidney is then cut into two before being 
ground and polished. The two halves are heated up 
to 550 degrees before being cast in a block shape 
in a sand form. After the block is cooled three sides 
of the block are ground and sandblasted leaving 
the front as the only high polished side. Due to 
the unique sculpting process, each piece will vary 
slightly.

Page 12 Expanding the Glasmuseum 
The Glasmuseum is looking at plans to expand, to 
provide workshops and more facilities for guests 
and cultural activities, to create more exhibition 
space, improve the workshop, café and shop, and 
to provide better facilities for storing and presenting 
the collection. Planning permission has been given, 
and three architect fi rms from Aarhus have been 
invited to submit plans: CEBRA, SLETH and AART 
Architects. Funds for the architects’ competition 
are provided by the Friends of the Glasmuseum, 
Syddjurs Municipality and funds from the Museum. 
A jury will select the winning project, and funds 
will be sought to build the winning project.

Page 2 Leader
Karen Siune, the Chairman, writes about the Annual 
General Meeting held on 25 February. The Commit-
tee’s report, the accounts and plans for the coming 
year can be seen on the website. A question was 
raised about priorities in the Committee’s work, 
which the Chairman answered. The Glasmuseum is 
the point of departure for the Friends of the Glasmu-
seum, and the Director outlined plans for expanding 
the museum. The Association’s primary target group 
is its members, who are given top priority in the 
Committee’s work, with activities such as lectures 
and visits to places associated with glass in Den-
mark and abroad. Plans are already being worked 
out for visits to the Kingdom of Glass in Sweden and 
to Bavaria (2018), to Vienna and Slovakia (2019) 
and to Rome or Milan (2020). 
The Association would like to attract more mem-
bers, but it is diffi cult to enrol members among visi-
tors to the Glasmuseum, where they are offered sea-
son tickets which also admit them to activities and 
visits to other attractions. However, new members 
are often attracted through direct contact and word 
of mouth, so members are asked to act as ambas-
sadors for the association.
The association’s third priority is to support practis-
ing glass artists. An annual award is made in honour 
of Finn Lynggaard, and studio glass is commissioned 
each year to a young artist working in Denmark. 
Further support is given through the glass lottery and 
information material.

Page 4 Young Glass
Glasmuseet Ebeltoft is holding the fourth Young 
Glass competition, a juried exhibition of work by 
artists under the age of 35. Out of 326 entrants, 57 
have been selected, and their work can be seen 
from 10 June to 29 October.
The fi rst Young Glass exhibition was held in 1987, 
a year after the Glasmuseum opened, and only 38 
out of 400 entrants were selected for the exhibition. 
Bert van Loo, who was a member of the jury, wrote 
in the catalogue that the general standard was disap-
pointingly low. However, four of the selected works 
stood out as excellent, created with passion. All the 
participants were from the USA or from Europe.
For the second exhibition, in 1997, 314 entrants 
submitted transparent slides for assessment. The jury 
invited 64 fi nalists to send their work for the exhibi-
tion and competition. The jury were looking for new 
forms of expression and innovation, not necessarily 
the most impressive work technically. They reward-
ed ideas and work with a heart, and observed that 
glass had now become truly international.
In 2007, the jury selected 64 artists out of 358 en-
trants, and were impressed with their professional-
ism and skill in a wide range of techniques. Dan 
Klein observed that in the early years of studio glass, 
the aim was innovation. The 1980s were the decade 
of glass casting, and the 1990s the decade of blow-

ing glass. If the 00 decade had a preference, it was 
for oven-formed glass. The jury enjoyed the humour 
in many works.
In 2017, the jury, consisting of Jeffrey Sarmiento, 
Maja Heurer, Susan Warner and Dan Mølgard, has 
selected 57 artists from 326 entrants, and Dan Møl-
gaard observes that there have been considerable 
changes in the size and format of the entries. A size 
limit was imposed earlier, but that would be mean-
ingless now, since performances and projections 
have no physical size. It is striking that where prac-
tically all the works in previous exhibitions were 
physical objects shown on a podium or hung on a 
wall, all formats are seen among this year’s entries, 
including installations, process-oriented art and per-
formances based on glass.
The exhibition takes in the Rethink theme of the Eu-
ropean Capital of Culture year, with artist talks, and 
a Glass Heap challenge led by Matt Durran.

Page 7 Murrini vases by Darryle Hinz
Vibeke Maarssø is seeking to photograph and reg-
ister murrini vases made by Darryle Hinz from 
1998-2006, or designed by him and blown by To-
bias Møhl. She is asking for photos and information 
about vases. Purchases may be negotiated of de-
sired. Vases will be registered as in ‘private owner-
ship’ unless otherwise agreed.

Page 8 GREAT DANES
Developments in Danish glass over the last 50 years 
have followed social, economic and cultural trends, 
nationally and internationally. The period began 
with the boom in the 1960s, with changes in society 
and the youth revolution, and new artistic infl uenc-
es especially from the USA and the UK. The early 
optimism was modifi ed by challenges and the need 
for change everywhere, also affecting workshops 
and individuals who worked with glass.
The Danish art industry worked in partnership with 
craftsmen throughout the 20th century, infl uenc-
ing developments in glass and ceramics, and cre-
ating a culture marketed internationally as Danish 
Design. Kastrup and Holmegaard’s glassworks, the 
Royal Danish Porcelain Manufactory and Bing & 
Grøndahl worked successfully with craftsmen, and 
together with initiatives in education, they fostered 
new developments driven by important glassmakers 
with their own studios across the country.
Studio glass appeared in earnest in Denmark in the 
early 1970s, and its importance increased as indus-
trial glass waned and production had largely ceased 
by 2008.
This story is told in GREAT DANES, an exhibition ar-
ranged by the new Glazenhuis museum in Lommel 
in Belgium, curated by the Director, Jeroen Maes. 
A number of the works shown are by artists who 
have been awarded the Hempel Glass Prize, and 
the Hempel Glasmuseum is delighted to be able to 
show Danish glass art in an interesting international 
perspective. The exhibition includes works by six-
teen artists and ten designers. At present there are 
about 50 glass workshops and more than 250 active 
glass artists in Denmark, with new artists in training.

Text by Christine Andersen 

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

TORSDAG 25. MAJ KL. 10.30-13 & 14-16
Fusing i værkstedet. Det færdige billede kan 
afhentes efter to dage. Kr. 75 + entré.

LØRDAG 10. JUNI
Kl. 11.00:  Fernisering og prisuddeling  
 Young Glass 2017 samt 
 performance v/ Judith Roux (F).
Kl. 14.00:  Demo i værkstedet 
 v/ Rebecca Arday (USA)

SØNDAG 11. JUNI
Kl. 10.30:  Artist Talk v/ Emma Woffenden  
 (UK) og Tord Boontje (NL)
Kl. 11.15:  Artist Talk v/ Maria Sparre (DK)
Kl. 12.30:  Performance v/ Karlis Bogustovs  
 (LV) – foran museet
Kl. 14:00:  Artist Talk v/ Carl Bens (D)
Kl. 14.45:  Introduktion til Glass Heap 
 Challenge v/ Matt Durran (UK)

SØNDAG 2. JULI KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

FREDAG 28. JULI KL. 15 - 15.30
En halv times skøn klassisk musik med violin 
og guitar i haven, arrangeret af Klassiske 
koncerter i Djurs og Mols. 

26. JUNI – 18. AUGUST
Aktiviteter i sommerferien i Glashytten. 
Se programmet på www.glasmuseet.dk

SØNDAG 6. AUGUST KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle. 

SØNDAG 3. SEPTEMBER KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle. 

AKTIVITETER

22. - 23. SEPTEMBER
GMV arrangerer glastur til København.
Læs mere inde i bladet eller se hjemmesiden.

14. - 20. OKTOBER
GMV-tur til Polen.

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk. 

DOVENSKAB
3. februaur - 28. maj 2017 
Værker af Einar og Jamex de la Torre 
(Mexico) med udgangspunkt i Dovenskab – 
én af middelalderens syv dødssynder. 
Udstillingen er del af De Syv Dødssynder, 
et samarbejde mellem syv forskellige kunst-
museer og Aarhus Europæisk Kulturhoved-
stad 2017. 

GEMT – MEN IKKE GLEMT
8. oktober 2016 - 28. maj 2017 
En magasinudstilling med værker fra 
samlingen i anledning af museets 30 års 
jubilæum.

YOUNG GLASS 2017
10. juni - 29. oktober 2017
International udstilling med udvalgte værker 
skabt af kunstnere under 35 år. Young 
Glass arrangeres af Glasmuseet Ebeltoft 
hvert 10. år. Udstillingen er en del af 
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017.

UDSTILLINGER

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

ÅBNINGSTIDER

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

Åben alle dage kl. 10-17 i uge 7 og 8 samt 
alle dage kl. 10-17 i påskeugen. Museet 
er lukket den 24., 25. og 31. december samt 
1. januar. 

GLASCAFÉEN

6. april - 30. juni ............  hverdage kl. 12-17
....................................... weekend kl. 11-17
1. juli-12. aug ........ alle ugens dage kl. 11-21
14. - 31. aug. .................  hverdage kl. 12-17
....................................... weekend kl. 11-17

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. 8634 1818.


