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Medlemmerne af Glasmuseets Venner 
har meget forskellig baggrund. Langt 
de fl este kommer fra Danmark, men 
foreningen har også en del medlem-
mer fra udlandet, som bl.a. via for-
eningen følger udviklingen i dansk 
studioglas. Mange af medlemmerne 
har i deres private hjem stående større 
eller mindre samlinger af studioglas. 
Nogle samlinger er offentligt tilgænge-
lige, men de fl este er private og ikke 
offentligt tilgængelige. I dette nummer 
af Glasposten bringer vi en artikel, som 
dækker en privat samling af stor offent-
lig interesse.
Et af Venneforeningens medlemmer, 
der i medlemsfortegnelsen står som 
medlem nummer 1001, er Hendes 
majestæt Dronning Margrethe. Dron-
ningen er, som alle ved, meget interes-
seret i kunst. Glasmuseets Venner er 
særdeles glade for at dronningens gen-
nem årene har vist interesse for mo-
derne glas. Dronning Margrethe har 
fra Glasmuseets start fulgt Finn Lyng-
gaards arbejde med Glasmuseet i Ebel-
toft. Dronningen har været protektor 
for museet siden museets start i 1986. 

I dette nummer af Glasposten kan vi 
bringe en artikel med fyldig billed-
dækning af, hvad der gemmer sig af 
moderne studioglas på Marselisborg. 
Glassene indgår i dronningens private 
bolig. Samlingen er privat, men denne 
sommer har Jan Koch på foreningens 
vegne besøgt Marselisborg, og han 
har ved det besøg haft mulighed for 
at interviewe dronningen om hendes 
interesse for glas. Foreningen takker 
hendes majestæt for, at hun var vil-
lig til at åbne dørene på Marselisborg 
og vise Jan Kock de mange forskellige 
kunstværker, frembragt af danske og 
udenlandske glaskunstnere. Den pri-
vate samling bliver på denne måde til 
glæde for Glasmuseets Venner og an-
dre læsere af Glasposten.

På Venneforenin-
gens vegne siger jeg 
tak til majestæten 
og ønsker rigtig god 
fornøjelse til alle læ-
sere af Glasposten.

Med venlig hilsen
Karen Siune
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Tekst: Jan Kock · Foto: Jurek Holzer, Svenska Dagbladet

Ulrica Hydman-Vallien 
(1938-2018) i memoriam

Glas på slottet
Dronningen viser nogle af slottets brugsglas frem. Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

Ulrica døde den 21. marts i sit kære Åfors, hvor 
hun i mange år boede i et charmerende hus lige 
neden for den opstemmede møllesø sammen 
med gemalen Bertil Vallien. 

Sin designermæssige ballast hentede Ulrica 
blandt andet ved sine studier på Konstfack i 
Stockholm. Her mødte hun Bertil Vallien, og de 
udgjorde gennem hele livet et markant par, som 
gennem mange årtier på hver sin måde var med 
til at forny og udvikle svensk glaskunst og var 
med til at gøre Småland til Glasriket. 
Ulrica beherskede mange medier og arbejdede 
hjemmevandt med keramik, tekstiler og grafi k i 
brede rammer og så selvfølgelig glas. Gennem 
mere end 40 år designede hun langt over 100 
designs i glas, som gik i serieproduktion foruden 
tusindvis af unika. Hendes særkende er emalje-
bemalede glas og glasblokke med eksplosive de-
korationer, hvor slanger ofte udgør et væsentligt 
element. Det blev en kæmpe succes. Hendes ver-
den var fantasien og eventyret alt gjort i hendes 
personlige stil.

Ulrica og Bertil var, ud over at skabe stor glas-
kunst, sig meget bevidste om også at designe 
kunst og brugskunst, som kunne produceres i 
store serier og stadig med sjælen i behold. Tan-
ken bag dette var at skabe arbejde til de dygtige 
glasmagere på bl.a. glasværkerne i Boda, Åfors 
og Johansfors. Takket være deres sociale indstil-
ling og designeregenskaber, eksisterede disse 
glasværker længere end de fl este. En af hendes 
største successer var den centrifugerede brugs-
glasserie Mine fra 2002.

Småland er blevet et markant menneske fattigere, 
men hendes værker vil være et fl ot minde, som 
er til at fi nde på såvel verdens bedste glasmuseer 
som i mange små hjem i utallige lande.
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Dronningen viser nogle af slottets brugsglas 
frem. Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. 
Johansen.
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Tekst: Birgit Engsig & Preben Fisker

En aften på 
Glasmuseet

Christian fra ”Hos Walter” i 
Ebeltoft vil fortælle om 6 med-
bragte røde og hvide vine, som vi 
får lejlighed til at smage.

Derfor vil det være en god idé at 
medbringe et glas, som er veleg-
net til formålet. Glasset må gerne 
være gammelt, moderne, sjovt eller 
usædvanligt. Der vil være lejlighed 
til at få vurderet de medbragte glas 
af Jan Kock.

Har du andet spændende i gem-
merne derhjemme, kan du også 
medbringe det til vurdering. Det 
kunne jo tænkes, at Jan ville fortælle 
lidt om glas.

– onsdag den 24. oktober klokken 19.00. 
Vinsmagning og vurdering af glas.
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Pris og tilmelding
Pris for denne vinaften er 100 kr. pr. 
person. Tilmelding sker senest ons-
dag den 17. oktober til Jørn Bech på 
telefon 4050 7074 / 8637 7010 eller 
på mail til: jbech@privat.dk 
Samtidig indbetaler du kr. 100,- pr.
person på Glasmuseets konto i 
Sparekassen Kronjylland reg. nr. 
9360 kontonr. 3085606904. Husk 
at anføre navn og ”Vinaften”.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig 
og Preben Fisker
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

The Study: Maria Koshenkova
Restrain & Release

Maria Koshenkova (1981) er født 
og opvokset i Sankt Petersborg i 
Rusland, men har boet og arbej-
det i Danmark i mere end 10 år. 
Hendes arbejde i glas har tidligere 
været præsenteret på Glasmuseet 
Ebeltoft. I 2015 deltog hun i DG15 
med en gruppe store, støbte skulp-
turer inspireret af Frihedsgudinden. 
Og senest var hun repræsenteret i 
Scandinavian Glass Starting All Over 
med værket, Norwegian Wood. 

Som kunstner spænder Maria 
Koshenkova bredt. Fra det vold-
somme, nærmest brutale udtryk i 
de store støbte skulpturer og til de 
mere stilfærdige og poetiske gengi-
velser af træets strukturer skildret i 
klart glas og dæmpede jordfarver. 
Hun afsøger hele tiden nye mulig-
heder og forholder sig frit til tradi-
tion, teknik, form og skala. Glasset 
blandes ofte med andre materialer, 
og blandt hendes motiver finder vi 
hjertet som organ, stikkende isfor-
mationer, sorte, knuste spejle og 
forskellige former for installationer 
med glas, objekter og lyd. 

Japansk Shibari
I sit seneste projekt har Koshenkova 
hentet inspiration i den japanske 
bondagetradition, Shibari. Med 
støtte fra Statens Kunstfond fik 
hun mulighed for at gennemføre et 
arbejdsophold på Aichi Universitetet 
i Nagoya, hvor hun fik mulighed 
for at producere eksperimenteren-
de glasobjekter. Hun var inviteret 
af professor og kunstner, Masahiro 
Sasaki, og videokunstneren, Izuru 
Mizutanio, men i løbet af projektet 

Restrain & Release 2. 2018. Foto: Maria 
Koshenkova.

Follow Me. 
Foto: Anders Sune Berg.

Black Liberty. 2014-15. 
Foto: Kurt Rodahl Hoppe

Under titlen Restrain & Release præsenterer Glasmuseet Ebeltoft fra 
6. oktober 2018 en Study-udstilling med nye værker af glaskunstner, 
Maria Koshenkova.
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blev også fotografen, Yoshiaki Kita, 
og Go Arizue, som udøver Shibari, 
tilknyttet. 

Shibari er en ældgammel praksis, 
hvor en person binder en anden 
med reb ved hjælp af bestemte tek-
nikker og kunstfærdige knuder. Med 
sig selv som skulpturelt materiale, 
lod Maria Koshenkova sig binde og 
hænge op af Go Arizue på forskel-
lige måder, og ud fra denne erfaring 
skabte hun en række objekter i reb 
og glas, som kombineret med foto 
og film er kernen i udstillingen og 
projektet Restrain & Release. 

For Koshenkova gav indførelsen i 
Shibari-kunsten hende en helt ny 
forståelse af hendes egen kunst, 
materialeanvendelse og skulpturop-
fattelse. Shibari, der i Danmark of-
test betragtes snævert som en seksu-

el udtryksform, blev for Koshenkova 
en skulpturel udtryksform, hvor 
kroppen er materialet, og erfaringen 
gav anledning til tanker om, hvornår 
man er i kontrol, og hvornår man 
må flyde med strømmen, fortæller 
hun.

Maria Koshenkova har de senere år 
opnået stor international opmærk-
somhed. Hendes værker vises for 
tiden flittigt i Danmark såvel som i 
udlandet - blandt andet deltog hun 
tidligere i år i Mindcraft18 i Milano 
med et nyt værk i støbt glas og asfalt. 
Hun er uddannet ved St. Petersborg 
Stieglitz Kunstakademi, Rusland, 
2004, og fra Det Kgl. Danske Kunst-
akademis Designskole, 2006.

Restrain & Release 
kan ses på 

Glasmuseet Ebeltoft 

06.10.2018 - 13.01.2019

Du kan møde Maria Koshenkova, 

når hun fortæller om sit arbejde 

lørdag 6/10 kl. 13.

Bondage Sculpture. Restrain & Release 2018. 
Foto: Maria Koshenkova.

Silver White Folded Shape. 
Restrain & Release 2018.

Restrain & Release. Proces, 2018. Foto: Yoshiaki Kita.

Shibari 3. Go Arizue-Maria Koshenkova.
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Marselisborg Slot ligger højt over 
Mindeparken med en pragtfuld 
udsigt over Aarhusbugten. Huset er 
tegnet af kongelig bygningsinspek-
tør Hack Kampmann, og de mange 
fine symbolske dekorationer såvel 
inde som ude er gjort af kunstneren
K. Hansen Reistrup. Slottet stod fær-
digt i 1902 og var en gave til den 
kommende Kong Chr. X og dronning 
Alexandrine. En elegant bygning 
præget af jugendstilen i en tilpasset 
dansk form. Dronning Margrethe og 
Prins Henrik overtog Marselisborg 
Slot i 1967.

En sommerdag her i juli måned 
havde Hendes majestæt Dronning 
Margrethe åbnet sine døre på 
Marselisborg Slot for et besøg og 
en samtale om Dronningens store 
interesse for kunst og kunsthånd-
værk selvfølgelig med fokus særligt 
på den efterhånden anseelige og 
alsidige samling af moderne dansk 
glas, som blandt andet pryder de 
to store karnapvinduer mod syd og 
nord. Man fornemmer, at majestæ-
ten ser frem til at vise glassene frem 
og til at dele glæden og viden om 
dem og de personer, der står bag. 

Karnapvinduet mod syd i Dronningens arbejdsværelse 
er et sandt bombardement i former og farver. 
Foto/medie Moesgaard/Søren Vestergaard.

Marselisborg Slot set mod nordvest. Karnapvinduet i Dronningens arbejdsværelse ses på hjørnet 
af bygningen til venstre for skilderhuset. Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

Tekst: Jan Kock   

Royal glasglæde 
på Marselisborg 



Det, der efter hendes mening gør 
glas til noget særligt, er lyset, det 
transparente og de farvemuligheder
materialet rummer. Derfor finder 
hun at glasset dør, når det bliver 
uigennemsigtigt. 
De fleste af glassene er gjort inden 
for den ånd, der ligger i studioglas-
bevægelsen. Mange mere eller min-
dre kendte af de danske glasfolk er 

repræsenteret, nogle med ungdoms-
arbejder andre med modne gen-
nemarbejdede værker. Rammerne 
er brede og der er også gode værker 
af personer uden for studioglasseg-
mentet. Dronningen husker her og 
nu navnene på mange af glaskunst-
nerne. Finn Lynggaard er således 
repræsenteret med flere arbejder, 
som afspejler hans søgende fokus 

Dronningen forklarer med stor indsigt og begejstring om de mange forskelligartede glas. 
Øverst til højre de fi re vaser med årstiderne gjort af Finn Lynggaard i 1981. Siden kastede 
Finn sig over andre udtryksformer i glas, som også er repræsenteret med typiske arbejder. 
Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

gennem årene. Kuglevaserne af Finn 
med de fire årstider nævner dronnin-
gen at have særlig glæde ved. Et sæt 
af disse blev også brugt som officiel 
gave, da regentparret besøgte Japan 
og blev modtaget med anerkenden-
de glæde. Tchai Munch er repræsen-
teret med et af sine ovale fade med 
fusede, hjemmegjorte glasstave - stil-
fuldt og stramt. Et par fade af Robert 
Jacobsen har fundet plads øverst i 
den nordlige karnap.
 
Bestanden af glas er blevet til over 
tid og er ikke udtryk for et sam-
lergen. En del af glassene er ble-
vet givet som gaver til regentparret 
under besøg rundt om i landet. 
Med stor glæde mindes dronningen 
således besøget på Bornholm i 2017, 
hvor øens gave var et fad fra Baltic 
Sea Glass, som hun også besøgte. 

Finn Lynggaards fi re vaser med årstiderne, 1981. Motivet på hver enkelt vase er gjort i 
360 grader. Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

Spisestuen med det store karnapvindue mod nord. Loftets 
stuk er præget af fl yvende måger formgivet af Hansen Reistrup 
i 1902. Til højre et sidebord med det norske glasslot. 
Foto/medie Moesgaard/Søren Vestergaard.

Fortsættes næste side
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Andre af glassene er indkøbte eller 
på anden måde kommet til slottet. 
På en vase gjort af Glassmedjen i 
Hundested drevet af Andrew Brown 
og Nanna Backhausen Brown sidder 
der en label, som fortæller at værket 
er købt hos Fritzsches Glashandel i 
Kompagnistræde i København.

Det var oplagt at placere glassene 
i det sydlige karnapvindue i dron-
ningens arbejdsværelse, hvor der 
er et fantastisk lys, og efterhånden 
som der kom flere glas til, måtte 
der sættes hylder op, og da vinduet 
her ikke længere var nok, blev det 
nordlige vindue også taget i brug. 
Dronningen holder nøje øje med at 
glassene i karnapperne er placeret 

sådan, at det giver en god samlet 
komposition.
Adspurgt om der i slottets bestand 
af bord- og drikkeglas findes moder-
ne brugsglas af studieglasfolk tæn-
ker dronningen sig gevaldigt om. 
Svaret bliver, at det gør der ikke. 
Begrundelsen er den, at det ikke 

vil se ordentligt ud på et stort vel-
dækket bord. En tjener bliver sendt 
ud i køkkenregionerne for at hente 
eksempler på, hvilke glas der bruges 
på bordet. Det er perfekte og vel-
proportionerede glas med graverede 
monogrammer, der kommer frem. 
Dronningen kommer i tanke om det 

Fad i mønstret Snowfl ake gjort af Pete Hunner 
og Maibritt Jönsson, Baltic Sea Glass, 2017. 

Gave til Dronningen i forbindelse med 
hendes besøg på Bornholm det år. 

Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

Over karnapvinduet i spisestuen hænger færingen Tróndur Paturssons svæ-
vende blå fugl. Den korresponderer på fornem vis med Hansen Reistrups 
fugle i loftets stuk fra 1902. Foto/medie Moesgaard/Michael Johansen.

Karnapvinduet mod nord i Spisesalen. Her er det særligt store runde 
fade, der dominerer. De er fremstillet i fl ere forskellige teknikker. 
Foto/medie Moesgaard/Søren Vestergaard.
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Fad af Anja Kjær, 1993. Blæst med blåt 
overfang og sandblæst motiv. Foto/medie 
Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

Glasslottet fra Hadeland Glasværk i Norge, som er en af Dronningens favoritter. Kronen på den 
største kuppel har aner tilbage til 1700-tallet, hvor det norske glasværk Nøstetangen gjorde 
lågpokaler afsluttet med helt samme krone. Foto/medie Moesgaard/Rogvi N. Johansen.

store glasservice Royal Copenhagen 
Silver fra Holmegaard, som blev 
givet til parrets sølvbryllup i 1992. 
Det er designet af Anja Kjær og er 
enkelt, stramt og moderne i udtryk-
ket. Glassene er blæst af de meget 
rutinerede glasblæsere, der den gang 
var på Holmegaard. Dette service 
synes dronningen opfylder kravet til 
enkelhed og ensartethed, samtidig 
med at det taler nutidens sprog. 
Dette service står dog i København.

Andre steder i stueetagens værelser 
og spisestuen står der meget andet 
glas. Således en kæmpe vase desig-
net af Timo Sarpaneva fra Finland 
og på et bord et prægtig norsk 
drømmeslot i glas fra Hadeland 
Glasværk, som Dronningen selv fin-
der så berigende, at hun har kom-
poneret videre med senere norske 
glas, der giver karakter af skov, og 
hvor dekorationen er udformet af 
den norske Kronprinsesse Sonja. I 

Krukke med låg udført af Tina Lofstad, 
2007. Foto/medie Moesgaard/Michael 
Johansen.

en vinduesniche et stort og kompli-
ceret fad formgivet af Per Lütken og 
blæst af de bedste glasmagere på 
Holmegaard i 1980’erne.

Med den glæde dronningen fortæl-
ler om sine glas, er der vist ingen 
tvivl om, at der i de kommende år 
vil blive fundet plads til flere eksem-
pler på dansk studioglas i de to store 
vinduer.

Jan Kock
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Tekst: Dan Mølgaard

Mapping Denmark IV:

Backhaus-Brown

Glassmedjen på havnen i Hunde-
sted, drevet af glaskunstnerne 
Nanna Backhaus Brown og 
Andrew Brown, har i en årrække 
gjort sig succesfuldt bemærket 
med glasdesigns inspireret af og 
udført i venetianske teknikker til-
ført et tvist skandinavisk æstetik.

I de seneste par år har de til-
lige fået international succes 
og opmærksomhed med deres 
glasskibe. Vikingeskibe udført i 
glas og træ i et tæt samarbejde 
med naboen - snedkeriet Ege-
værk, Mette Bentzen og Lasse 
Kristensen. Henved tyve af dis-
se Glasskibe kan i efteråret ses 
på en udstilling på Glasmuseet 
Ebeltoft. 
Glasskibene har vakt opsigt vidt om-
kring, og alene i 2018 deltager Back-
haus-Brown i udstillinger og præ-
sentationer i blandt andet London, 
Chicago, Seattle og Venedig, - og 
nu altså også i Ebeltoft! Den interna-
tionale succes som Backhaus-Brown 
oplever, betyder at museet med vis-
ningen på en og samme tid kan 
leve op til to af museets fremme-
ste ambitioner, dels at understøtte 
udviklingen af det danske glasmiljø 
og dels at afspejle den internationale 
udvikling!
Udstillingen er den fjerde i en række 
af udstillinger, der under betegnelsen 
”Mapping Denmark” har til hensigt 
at præsentere publikum for danske 

glaskunstnere og værksteder, som 
Glasmuseet Ebeltoft finder relevant 
at have særligt fokus på. I den-
ne udstillingsrække har vi tidligere 
præsenteret værksteder og kunst-
nere fra Nordjylland, København og 
Bornholm.

Udstillingen 
kan ses i 

Dronningesalen 
i perioden 

06.10.2018-29.12.2019

Du kan møde 

Backhaus-Brown, når 

Andrew Brown fortæller 

om parrets arbejde 

lørdag den 6. oktober 

kl. 11.00 i Glasunivers

 



September byder også på besøg 
fra USA, når Raven Skyriver kig-
ger forbi i dagene omkring 19.-23. 
september. Mange vil kende Raven 
Skyriver, som har besøgt museet af 
flere omgange og deltaget i udstil-

11

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Efterårsaktiviteter 
med og uden glas

Traditionen tro byder Glasmuseet 
Ebeltoft på masser af aktiviteter for 
små og store i efterårsferien. Der 
er åbent alle dage og vores dygtige 
glaspustere, Jean og Lou, står klar til 
at tage imod ved ovnen i værkstedet. 

I værkstedet er der sandblæsning, 
støbning og fusing for publikum, og 
hele to dage kan man prøve kræfter 
med at puste glas. Denne gang kan 
man blæse sit eget lille græskar i 
glas. Det fine græskar kan afhentes 
næste dag, når det er afkølet. Der er 

mulighed for at deltage i aktiviteter 
alle dage i ferien – se oplysninger om 
program og tilmelding på bagsiden 
af Glasposten.

En anden skøn efterårsferietradition 
er Go’nat på museerne, som arran-
geres i samarbejde med Fregatten 
Jylland og Museum Østjylland. Så 
find lommelygterne frem og besøg 
Glasmuseet, Fregatten, Siamesisk 
Samling og Det gamle rådhus efter 
mørkets frembrud onsdag 17. okto-
ber. Museerne er åbne i tidsrummet 
kl. 18-21 (Fregatten fra kl. 17), hvor 
der vil være ekstra oplevelser i stea-
rinlysenes skær.

linger, senest i Ocean, 2013. Også 
ved dette besøg vil han lægge vejen 
forbi museets værksted og vise, 
hvordan han frit former den varme 
glasmasse til detaljerede skulpturer. 
Hold øje med museets hjemmeside 
og Facebook for info om endelige 
datoer.

Endelig glæder vi os til at kunne byde 
velkommen til endnu en omgang 
Ord om onsdagen i samarbejde med 
Syddjurs Bibliotek. Første arrange-
ment er 7. november, hvor forfatter, 
Dorthe Nors, kommer på besøg. 
Også Djurslands Stemmer vender til-
bage med en håndfuld små uformelle 
korkoncerter med lokale kor. 

Programmet opdateres løbende på 
www.glasmuseet.dk og Facebook. 
Du kan også tilmelde dig museets 
nyhedsbrev på hjemmesiden, hvis 
du vil være sikker på at få det hele 
med.
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  Tekst: Dan Mølgaard
  Foto: Gert Skærlund Andersen

BLÅ
På museet i Ebeltoft er vi netop nu 
i gang med planlægningen af vin-
terens store udstilling, der har fået 
titlen BLÅ. Temaet er, som navnet 
antyder, farven blå.
Glas har en lang række særlige 
egenskaber. En af de meget åben-
lyse er, at glasset som intet andet har 
en evne til at få farver til at fremstå 
klare og glansfulde.
Dette gælder som udgangspunkt 
alle farver, men det er almindelig 
kendt blandt glasudøvere, at særligt 
farven blå rent fysisk er taknem-
melig at arbejde med. Det blå glas 
føles smidigt og kan bearbejdes 

længere end de andre farver. Og det 
er ligeledes almindeligt kendt blandt 
glasblæsere, at blåt glas bliver rigtig 
godt modtaget af betragtere. Et ofte 
citeret mundheld blandt glaskunst-
nere siger således, ”If you can’t 
make it beautiful, make it big. If you 
can’t make it big, make it blue.” 
Rigtig mange glaskunstnere arbej-
der derfor med den blå farve. Men 
ikke blot glaskunstnere sætter pris 
på den. Op gennem kunsthistorien 
har den helt klare blå farve været 
højt skattet, også i malerkunsten, 
og har ofte været tillagt en særlig 
symbolsk rolle. Måske mest entydigt 

B
ertil V

allien
R

obert W
ynne 

Yan Z
oritchak

Blanka Adensamova 

Udstillingen BLÅ vises 

i den nye fl øj i perioden 

06.10.2018 - 31.03.2019
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i den kristne fortælling, hvor farven 
er knyttet til forestillingen om den 
evige, guddommelige sandhed. Blå 
anvendes ofte i forhold til det aller-
helligste – tænk blot på kirkens apsis 
eller Jomfru Marias kappe. 
Den særlige lapis lazuli måtte såle-
des findes og fragtes fra utilgænge-
lige områder på kloden, typisk fra 
det nære Orienten, hvilket gjorde 

Der afholdes fælles fernisering på 

efterårets tre udstillinger:

BLÅ

Mapping Denmark IV

Restrain & Release

Fredag d. 5. oktober kl 17.00.

Kom glad – vi byder på et glas vin 

og godt selskab!

Som en del af udstillingen arrangeres 

et omfattende formidlingsprogram, 

hvor historien og fortællingen om far-

ven blå sættes ind i en større kontekst 

– se mere på www.glasmuseet.dk.

den skattet på højde med guld. 
Dette gjorde den både sjælden og 
kostbar, og det er derfor oplagt at 
vælge denne farve, når vi billedlig-
gør det dyrebareste af alt.
I dag kan den tindrende klare ultra-
marin fremstilles kunstigt og har på 
den måde mistet sin eksklusivitet. 
Men den intense farve er forsat en 
fryd for øjet, hvorfor den vedbli-
vende betager og forfører.
Udstillingen består primært af vær-
ker fra samlingen suppleret af ind-
budte gæster – blandt dem Zora 
Palová fra Slovakiet, Ilja Bílek fra 
Tjekkiet, Lars Widenfalk fra Sverige 
og tyske Julius Weiland.
En markant og væsentlig del af 
udstillingen er iscenesættelsen af 
rummene, der til anledningen vil 
blive klædt i blåt, idet der på galle-
riets gulve lægges blåt linoleum, og 
vægge og podier males blå! 

Dale ChihulyJaroslav Svoboda 

Ulrica VallienG
ary N

ash



been highly successful with their Viking ships in 
glass and wood, made in collaboration with the 
neighbouring joiner’s workshop, Egeværk. About 
twenty of the ships will be shown in Ebeltoft, 
which can thus support Danish glass and refl ect 
international developments at the same time. 
This is the fourth exhibition in the series Mapping 
Denmark, and it can be seen from 6 October to 
29 December 2018. Andrew will talk about their 
work on 6 October in the Glass Universe.

Page 11 Autumn activities
The programme is updated regularly: check 
www.glasmuseet.dk and Facebook for exact dates 
and times.
In the autumn holiday, the resident glassblowers 
will help visitors with sandblasting, casting and 
fusing glass, and with glassblowing on two days. 
Objects can be collected next day after cooling. 
Good night at the Museums, from 6 to 9 pm on 17 
October. See the museums by candlelight, jointly 
arranged by the Glasmuseum, the Frigate Jylland 
and Østjylland Museum.
Raven Skyriver will visit the Glasmuseum and form 
glass sculptures in the workshop in September.
There will be a new season of Ord (Words), ar-
ranged by the local library. The fi rst session is 
on 7 November, and the visiting author will be 
Dorthe Nors.
Djursland Voices will present another series of 
small informal concerts by local choirs.

Page 12 Blue
Museum staff are busy preparing for the big win-
ter exhibition, simply centred on the colour Blue. 
Glass makes all colours appear radiant, but this 
applies especially to blue, which is also popular 
with viewers. “If you can’t make it beautiful, make 
it big; if you can’t make it big, make it blue.” The 
colour has been prized in art and often has a sym-
bolic role in painting. In Christianity it is associ-
ated with eternal truth and pure holiness – as in 
the Virgin Mary’s robe. Lapis lazuli was diffi cult 
to obtain, and prized as highly as gold. Although 
today shimmering ultramarine can be made artifi -
cially, and has lost its exclusiveness, it still contin-
ues to delight and enchant us.
The exhibition consists primarily of works from 
the permanent collection, supplemented by piec-
es from invited artists, including Zora Palová (Slo-
vakia), Ilja Bílek (Czech Republic), Lars Widenfalk 
(Sweden) and Julius Weiland (Germany). The ex-
hibition can be seen from 6 October to 31 March. 
At the same time, there will be a programme of 
events centred on the history and myths of the 
colour blue. See details at www.glasmuseet.dk

Page 2 Karen Siune, the Chairman, writes 
about the different backgrounds of Friends of the 
Glasmuseum. Most come from Denmark, and 
many have private collections of studio glass, 
but only a few collections are open to the public.
Member no. 1001 is Her Majesty Queen Mar-
grethe II of Denmark, whose interest in art is well 
known. She has been protector of the Glasmu-
seum since it opened in 1986. Jan Koch visited 
Marselisborg and interviewed the queen about 
her private glass collection. The Chairman thanks 
Her Majesty and hopes all readers will enjoy 
Glasposten.

Page 3 Bring a glass for wine tasting, 24 Oc-
tober Guests will be introduced to six wines, red 
and white, from Hos Walter’s shop in Ebeltoft. 
Bring a favourite glass, old, new, or unusual. This 
is a chance to have the glass valued by Jan Kock, 
who will also talk about glass. Book by 17 Octo-
ber, by telephone or e-mail to Jørn Bech.

Pages 4 Maria Koshenkova in the Study
Restrain & Release is the title of an exhibition of 
new work from 6 October to 13 January. Maria 
Koshenkova grew up in St. Petersburg, and 
trained at the State Academy of Art and Design 
in St. Petersburg, then at the Royal Danish Acad-
emy of Fine Art, Copenhagen. She has lived and 
worked in Denmark for more than ten years. She 
was represented in the exhibitions DG 15 and 
Scandinavian Glass Starting All Over. Her work 
extends from a dramatic, almost brutal expres-
sion in large sculptures to quieter and more po-
etic work in clear glass. In this exhibition, she has 
been inspired by Japanese bondage, Shibari. She 
explored Shibari on a visit to Aichi University in 
Nagoya, supported by the Danish Arts Founda-
tion, and was able to make experimental glass ob-
jects. Using her body as sculptural material, she 
was bound and hung, fi lmed and photographed 
for the Restrain & Release exhibition. It gave her 
a new understanding of her own art and percep-
tion of sculpture. The experience also gave rise to 
thoughts about having control or fl owing with the 
stream. She will talk about her work on 6 October 
at the Glasmuseum.

Page 6 The Queen’s glass collection
Marselisborg Castle, with a fi ne view over Aarhus 
bay, was designed by Hack Kampmann, with 
decorations by the artist K. Hansen Reistrup. The 

castle was completed in 1902 as a gift to the fu-
ture King Christian X and Queen Alexandrine, 
and taken over by Queen Margrethe and Prince 
Henrik in 1967.
In July the queen kindly received a visit and gave 
an interview on her interest in art and craftsman-
ship, focusing on her considerable collection of 
modern Danish glass, shown to advantage in two 
bay windows facing north and south. The queen 
was clearly glad to share her interest and know-
ledge of the people behind the works. She feels 
glass is special because of its transparency, and 
that it dies when the transparency is lost.
Most of the collection is in the spirit of studio 
glass. Known and less well-known Danish artists 
are represented, some by youthful works, while 
other pieces are more mature and carefully stud-
ied. The queen knows the names of the makers 
and designers, and Finn Lynggaard is represented 
by several pieces. His bowls representing the Four 
Seasons appear to be favourites, and the royal 
couple took a set of them as an offi cial gift when 
they visited Japan. There are fi ne dishes by Tchai 
Munch and Robert Jacobsen in the windows. 
The collection has accumulated over time, built 
up of gifts such as a Baltic Sea Glass dish given 
by the island of Bornholm, and purchases, such 
as a vase from Glassmedjen, bought in Copen-
hagen. The window in the queen’s study, fi tted 
with shelves, is an obvious place to show glass, 
and the northern window was taken into use later. 
The queen has fi ne monogrammed glasses for 
table use, but not studio glass. In Copenhagen, 
her Royal Copenhagen Silver glasses, designed 
by Anja Kjær, were a silver wedding present to 
the royal couple in 1992. The glasses were hand 
blown by the skilled craftsmen then at Holme-
gaard.
More glass can be seen in other rooms in the 
castle. The queen fi nds a dream castle from 
Hadeland in Norway so enriching that she has 
expanded the arrangement with a forest of later 
Norwegian glass, with decoration by the Norwe-
gian Princess Sonja, and a window niche is fi lled 
with a complex dish designed by Per Lütken and 
blown at Holmegaard in the 1980s.
As the queen clearly enjoys talking about her 
glass, the collection will undoubtedly continue to 
grow in the years ahead.

Page 10 Mapping Denmark IV:
  Backhaus-Brown
Nanna Backhaus Brown and Andrew Brown have 
attracted attention for some years with their glass 
designs inspired by Venetian techniques with 
a Scandinavian twist. The couple have recently 

Text by Christine Andersen 

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

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

FREDAG 5. OKTOBER KL. 17
Fernisering: Tre udstillinger:
· BLÅ
· Mapping Denmark IV
· Restrain & Release

LØRDAG 6. OKTOBER
Kl. 11: Artist Talk med Andrew Brown.
Kl. 13: Artist Talk med Maria Koshenkova.

13. - 15. OKTOBER KL. 11-13 & 14-16
Sandblæsning. Dekorér et glas efter 
eget valg og få det med hjem samme dag.
Ingen tilmelding.
Fra kr. 50 + entré til museet.

16. OKTOBER KL. 11-13 & 14-16
Fusing. Den færdige fusing kan 
afhentes efter to dage. 
Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré til museet.

17. OKTOBER KL. 10.30-13 & 14-16
Støbning. Den færdige fi gur kan 
afhentes næste dag. Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré til museet.

17. OKTOBER KL. 18 - 21
Go’nat på museerne.
Oplev museet efter lukketid. 
Gå på opdagelse i stearinlysenes 
skær – husk lommelygte!
Kr. 50, børn gratis.

AKTIVITETER

18. & 19. OKTOBER KL. 11-13 & 14-16
Glasblæsning. 
Blæs dit eget lille græskar i glas.
Det færdige græskar kan afhentes næste dag.
Tilmelding nødvendig på tlf. 8634 1799. 
Børn min. 6 år.
Kr. 150 + entré til museet

20. - 21. OKTOBER KL. 11-13 & 14-16
Sandblæsning. Dekorér et glas efter eget 
valg og få det med hjem samme dag.
Ingen tilmelding.
Fra kr. 50 + entré til museet.

24. OKTOBER KL. 19
En aften på Glasmuseet med vinsmagning 
og vurdering af glas. Læs mere side 3.

7. NOVEMBER KL. 19
Ord om onsdagen.
Mød forfatter, Dorthe Nors. Kr. 100,-/250,-
Billetter bestilles på www.syddjursbibliotek.dk

Glasmuseet Ebeltoft er åbent alle dage i 
efterårsferien kl. 10-17.

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk.

BLÅ
Ilja Bílek (CZ), Zora Palová (SK), Lars 
Widenfalk (S), Julius Weiland (DE) m.fl .
6. oktober 2018 - 31. marts 2019

MAPPING DENMARK IV
Nanna Backhaus-Brown og 
Andrew Jason Brown.
6. oktober - 29. december 2018

RESTRAIN & RELEASE
En Study-udstilling med værker 
af Maria Koshenkova (RUS).
6. oktober 2018 - 13. januar 2019

MATERIAL WORLD
Afgangsudstilling, Kunstakademiets 
Designskole, Glas.
En visning af Glaslinjens to afgangs-
projekter, skabt af Bjørn Kauffeldt og 
Siri Emilie Maltha Müller.
9. november 2018 - 13. januar 2019

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

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

Åbent alle dage i efterårsferien, vinterferien 
og påskeugen. Museet er lukket den 24., 25., 
26. og 31. december samt 1. januar. 


