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Mästarna bakom glaset spränger gränserna
Crossing Borders är temat för årets upplaga av Mästarna bakom glaset, höstens stora
glasmässa på Österlen. Här korsas gränser på flera sätt, glasblåsare från hela världen deltar
och samarbetar med konstnärer som aldrig tidigare arbetat i glas.
Under fyra veckoslut med start den 8 oktober kan publiken se en rad internationellt
framgångsrika glasblåsarteam framställa unikt konstglas tillsammans med några utvalda
svenska konstnärer. Liv Strömquist, känd serietecknare och författare från Malmö, är en av
dessa, liksom Elin Maria Johansson och Etta Säfve, födda i Västernorrland och Västerbotten
men nu bosatta på Österlen.
Glasblåsningen sker inför publik i Österlens Glashytta i Brösarp, en hytta som ägs och drivs
av glaskonstnären Elna Jolom. Hon är konstnärlig ledare och initiativtagare till glasmässan
som i år hålls för fjärde gången.
- Vi siktar högt med vår glasmässa. Vår tanke är att här på Österlen skapa ett centrum för
glaskonst i världen, säger Elna Jolom och vi välkomnar den glasintresserade konstpubliken.
Här möter de unik glaskonst i unika miljöer och sammanhang och kan också köpa den, allt
håller ju världsklass.
Mästarna bakom glaset arrangerar också utställningar på flera platser på Österlen. I
äppelodlingarna på Kiviks Musteri blir det utställning med verk av Tillie Burden, Sverige och
Amy Krüger, Danmark och på Drakamöllan Gårdshotell visas glas av de italienska
glasblåsarna Mattia och Marco Salvadore från Murano. I utställningen på Fabriken i
Bästekille deltar inte mindre än 25 glaskonstnärer från hela världen. Alla har tidigare deltagit i
Mästarna bakom glaset. Glasmässan avslutas den 5 november med en glasauktion där även
verk som skapats under glasmässan säljs.
2015 besökte inte mindre än 8 500 personer glasmässan som nu är etablerad som ett av de
största evenemangen på Österlen under hösten.

Bildtextförslag:
1. Under glasmässan Mästarna bakom glaset ställs verk av den italienske glaskonstnären
Davide Salvadore ut på Fabriken i Bästekille.
2.Nina Westman är en av de glaskonstnärer som spränger gränser under årets upplaga av
Mästarna bakom glaset. Verk av henne kan ses på Fabriken i Bästekille under glasmässan.
Foto: Bengt O Pettersson
3.Liv Strömquist, serietecknare och författare, arbetar under glasmässan för första gången I
glas tillsammans med glasblåsare. Foto: Caitlin Mooney
4.Mästarna bakom glaset är nu ett av Österlens största evenemang under hösten. Glasblåsaren
Elna Jolom är initiativtagare till mässan och det är i hennes glashytta i Norra Björstorp som
besökarna kan se glasblåsare från hela världen arbeta tillsammans. Foto: Österlens Glashytta
5. Från Murano i Italien kommer glasblåsarna och bröderna Matti och Marco Salvadore att
delta i årets upplaga av Mästarna bakom glaset. I Österlens Glashytta arbetar de tillsammans
med konstnärerna Elin Maria Johansson och Etta Säfve.

2016 håller Mästarna bakom glaset håller öppet för besökare:
Österlens glashytta
Glasblåsning, utställning och café
8 okt - 6 nov
Utställning med verk av Liv Strömquist, Elin Maria Johansson, Etta Säfve, Börje Lindberg
och Ludvig Löfgren. Under utställningsperioden ställs också de verk ut som tillverkas i hyttan
under glasmässan. 4 - 6 nov visas verk av alla de glasblåsarteam som arbetat i hyttan under
årets glasmässa.
Demonstrationer och samarbeten i glashyttan :
8 - 9 okt och 14 - 16 okt kl.11-17
Mattia och Marco 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 de svenska

glaskonstnären Ludvig Löfgren och skulptören Börje Lindberg.
31 okt - 6 nov kl.11-17
Tillie Burden, Australien, Amy Kruger 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
8 okt - 6 nov Öppet: fre-sön kl. 11-17
Utställning utomhus med de italienska glaskonstnärerna/glasblåsarna Mattia och Marco
Salvadore från Murano.
Lunchbuffé inkl. kaffe och kaka lö-sön kl. 12-14. Pris: 175 kr, förboka gärna.
www.drakamollan.com
Fabriken i Bästekille
8 okt - 6 nov Öppet: fre-sön 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
8 okt - 6 nov Öppet: fre-sön kl. 10-17
Utställning med verk av Tillie Burden, Sverige/ Australien och Amy
Krüger,Sverige/Danmark.
Restaurang Kärnhuset och Stinas café håller öppet.
www.kiviksmusteri.se
Mer info och kontakt:
Petter Löfstedt koordinator och administratör tel: 070-375 37 69
info@glasriketsverige.se
Elna Jolom, Österlens Glashytta tel. 0709-63 03 03
elna@glasriketsverige.se
Norra Björstorp 121
273 55 Brösarp
Mer information och 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

