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På Österlen glöder det gränslösa glaset
Nu avlöser de internationella glasblåsarteamen varandra i Österlens Glashytta. Höstens
glasmässa "Mästarna bakom glaset" är i full gång och under fem veckor utbyter de
erfarenheter och utvecklar sin glaskonst tillsammans. Glasblåsarna som deltar kommer från
sju länder och tre kontinenter och årets tema är Crossing boarders - att korsa gränser.
- Svenskt glas har en fantastisk framtid, säger Erika Lagerbielke, professor i glasdesign vid
Linnéuniversitetet. Inte minst "Mästarna bakom glaset" visar detta. Det är en ny och
annorlunda utställningsform. Här får publiken möta ett brett urval av samtida glaskonstnärer
och även se dem i arbete. Det här är en verksamhet som visar vägen framåt. Andra
nyskapande initiativ är Orrefors samarbete med Volvo och The Glass Factorys verksamhet i
Boda.
Elna Jolom är konstnärlig ledare och initiativtagare till glasmässan som i fjol lockade inte
mindre än 8500 besökare.
- Med årets gränsöverskridande tema knyter vi an till den gamla traditionen med glasblåsare
som reste runt till olika länder och spred kunskap om glastillverkning. Inte minst italienska
glasblåsare välkomnades i Sverige redan på 1500- talet. I år representeras den italienska
glastraditionen av bland andra bröderna Mattia och Marco Salvadore och deras far Davide
Salvadore från Murano som ger prov på sin skicklighet och skapar konstglas i olika italienska
tekniker med fantastiska färger och former.
Sammanlagt deltar 41 konstnärer i glasmässan som utöver Österlens Glashytta, också
omfattar utställningar på Drakamöllan Gårdshotell, Fabriken Bästekille och Kiviks Musteri.

Utställningarna kan besökas under veckosluten, fredag - söndag, till och med
Allhelgonahelgen. Samtidigt pågår även arbetet i glashyttan.
Ett annat prov på gränsöverskridande arbete inom "Mästarna bakom glaset" är traditionen att
bjuda in konstnärer som aldrig tidigare arbetat i glas att samarbeta med glasblåsare. Resultatet
visas efter hand upp på Österlens Glashytta.
Fyra "nybörjare" i glas
Först ut är konstnärerna Elin Maria Johansson och Etta Säfve, båda verksamma i Skåne. De
kommer att arbeta tillsammans med den italienske glasblåsaren Davide Salvadore.
- Vi fokuserar på begrepp som värde och förgänglighet och det blir spännande att se hur glaset
ter sig när vi utforskar dess egenskaper.
Därefter möter skulptören Börje Lindberg från Ystad och den numera småländske
glaskonstnären Ludvig Löfgren ett team med tre glasblåsare från Seattle. Börje Lindberg
arbetar vanligtvis i trä och ser fram emot att få en inblick i glasets möjligheter.
- Till glashyttan tar jag med nya skisser från Island och hoppas få hjälp att gestalta dessa i
glas. Det blir spännande men svårt att förutse resultatet.
- Jag är numera fri konstnär, säger Ludvig Löfgren. Jag är inte längre knuten till något
glasbruk och kan satsa ännu mer på skulpturer där jag blandar olika material med glasmassa.
Liv Strömquist, serietecknare och författare från Malmö, arbetar under den sista veckan
tillsammans med tre glasblåsare som alla är specialiserade på skulptur: Tillie Burden, Amy
Krüger och Rasmus Nossbring.
- Jag har idéer om att göra en skulptur på temat "Isprinsessa", men vill också se om mina
bilder kan föras över till vaser av glas.
Nya samarbetspartners
Drakamöllan Gårdshotell, Fabriken Bästekille och Kiviks Musteri deltar alla för första gången
i "Mästarna bakom glaset".
- Vi är stolta och glada att få medverka i "Mästarna bakom glaset", säger Ingalill Thorsell,
ägare av Drakamöllan Gårdshotell. Det här är ett evenemang som visar på Österlens
attraktionskraft både när det gäller att locka konstnärer från hela världen och en stor och
kunnig publik. Det visar också att Österlen lever även under den mörka årstiden.
- Vi har länge funderat på att arrangera en höstsalong i vårt galleri Fabriken Bästekille, säger
ägaren Ulf Carlsson. Och nu blir det verklighet när 26 av världens främsta glaskonstnärer
ställer ut hos oss. Alla har tidigare deltagit i "Mästarna bakom glaset". Vi tror verkligen att
glaset som konstmedium kommer att utvecklas och att "Mästarna bakom glaset" har kommit
för att stanna.
- Glasutställningen hos oss på Kiviks Musteri är delvis förlagd utomhus i vår
visningsträdgård, säger Kristina Levinsson på Kiviks Musteri. Vi tror att glaset verkligen kan
komma till sin rätt i den miljön. Vi är dessutom extra glada över att få samarbeta med lokala
partners inför det här stora evenemanget.

2016 håller Mästarna bakom glaset håller öppet för besökare:
Österlens glashytta
Glasblåsning, utställning och café
Öppet fredagar - söndagar 8 okt - 6 nov kl. 11-17
Utställning med verk av bl a Liv Strömquist, Elin Maria Johansson, Etta Säfve, Börje
Lindberg och Ludvig Löfgren. Verk av Rasmus Nossbring, Olaf Stevens och Simon Holm
visar de olika tekniker som används under glasmässan. Efter hand byts de utställda verken ut
och mot slutet är alla verken tillverkade i glas. Under utställningsperioden ställs de verk ut
som tillverkas i hyttan under glasmässan.
4 - 6 nov visas verk av alla de glasblåsarteam som arbetat i hyttan
Demonstrationer och samarbeten i glashyttan:
8 - 9 okt kl.11-17
Bröderna Mattia och Marco Salvadore från Murano, Italien
14-16 okt kl.11-17
Davide Salvadore från Murano, Italien, möter konstnärerna Elin Maria Johansson och Etta
Säfve.
21 - 23 okt och 28 - 30 okt kl.11-17
Austin Stern, Brandyn Callahan, Morgan Petersson, alla från Seattle, USA, möter den svenska
glaskonstnären Ludvig Löfgren och skulptören Börje Lindberg.
31 okt - 6 nov kl.11-17
Tillie Burden, Australien, Amy Krüger och Rasmus Nossbring, Sverige, alla specialiserade på
skulptur, arbetar här tillsammans med serietecknaren Liv Strömquist.
5 nov Glasauktion. Finissage med gruppen BOOM.
www.osterlensglashytta.se
Drakamöllan Gårdshotell
Öppet fredagar - söndagar 8 okt - 6 nov kl. 11-17
Utställning i gamla bostadshuset med verk av bröderna Mattia och Marco Salvadore och
bröderna Pietro och Riccardo Ferro från Murano. I den angränsande trädgården visas verk av
Elna Jolom som skapats med naturens former som inspirationskälla.
Lunchbuffé inkl. kaffe och kaka lör-sön kl. 12-14. Pris: 175 kr, förbokas.
www.drakamollan.com
Fabriken Bästekille
Öppet fredagar - söndagar 8 okt - 6 nov kl. 11-17 Café med enklare servering.
Samlingsutställning med de konstnärer som deltagit under i Mästarna bakom glaset 20132015: G. William Bell, England, Kjell Engman, Sverige, Ulla Forsell, Sverige,
Björn Friborg, Danmark, Anna-Linda Gabriel, Sverige/Norge, Jason Gamrath, USA,
Astrid Gate, Sverige, Håkan Gunnarsson, Sverige, Mats Jonasson, Sverige,
Micke Johansson, Sverige, Elizabeth Johnsson, USA, Elna Jolom, Sverige,
Liu chien Kaung, Taiwan, James Lethbridge, Belgien, Kristine Lynum Bjerkem, Norge,
Kari Molstad, Norge, Lennart Nissmark, Sverige, Morgan Persson, Sverige,
Robert Phillips, USA, Christoffer Ramsey, USA, Jonas Rooth, Sverige,
Davide Salvadore, Italien, Josh Simpson, USA, Ebba von Wachenfeldt, Sverige och Nina
Westman, Sverige. www.fabrikenbastekille.se

Kiviks Musteri
Öppet fredagar - söndagar 8 okt - 6 nov kl. 10-17
Utställning med verk av Tillie Burden, Sverige/Australien och Amy Krüger,
Sverige/Danmark. Utomhus visas verk av Elna Jolom, Sverige.
Restaurang Kärnhuset och Stinas café håller öppet.
www.kiviksmusteri.se
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Information om programpunkter, biljetter etc. finns på hemsidan för
Mästarna bakom glaset www.glasriketsverige.se
Österlens Glashytta finns i Brösarps norra backar i norra delen av Österlen i Skåne. Hyttan
startades 2010 av glasblåsaren Elna Jolom och hantverkaren Herman Hagelbäck som också
äger hyttan. Österlens Glashytta har gjort sig känd som hyttan som samverkar med både stora
och små verksamheter inom glasområdet och med lokala företag. Varje år hålls här glasmässan
Mästarna bakom glaset och andra evenemang. www.osterlensglashytta.se

