PROGRAM

presenterar “CROSSING BORDERS”
VERNISSAGE den 8 oktober kl 11.30 på Österlens Glashytta. Invigningstalare är Gudrun Schyman
som backas upp av några konstnärer. Alla utställningar är öppna kl 11–17.
DEMONSTRATIONER OCH KOLLABORATIONER i Österlens Glashytta från den 8 oktober till
6 november. Glasblåsare och konstnärer jobbar ihop för att utforska och tänja på glasets gränser med
målet att upptäcka, korsa gränser och bygga broar för en ökad kunskap och förståelse för
materialet glas och för den värld vi lever i.
Den 8–9 oktober arbetar glasblåsarna Mattia och Marco Salvadore i glashyttan
Den 14–16 oktober arbetar mästaren Davide Salvadore och Micke Johansson samt Lui Chien-Kaung,
Will Bell, Rasmus Nossbring och Martin Erhensvärd tillsammans med konstnärerna Elin Maria
Johansson och Etta Säfve i glashyttan. Alla är på plats den 15 oktober.
Den 21–30 oktober jobbar Austin Stern, Brandyn Cahallan och Ludvig Löfgren samt
Börje Lindberg och Elna Jolom i glashyttan.
Den 31 oktober t o m den 6 november arbetar Tillie Burden, Amy Kruger och Liv Strömquist
samt Elna Jolom i glashyttan.

4 UTSTÄLLNINGAR som visar konstglas av internationella konstnärer från hela världen i fyra
inspirerande miljöer. Utställningarna äger rum både ute och inne. De består av både konceptuell
och mera traditionell konst. Vi försöker också att visa på många tekniker och sätt att använda glas på.
Konstnärerna som vi valt att visa har skilda uttryck och inriktningar.

Drakamöllan Gårdshotell

Utställning med Mattia och Marco Salvadore från Murano Italien.
Utställning med Elna Jolom, Sverige, visas i trädgården.
Lunch lör–sön 12–14 (förboka gärna) pris 175 kr.

Fabriken i Bästekille

Samlingsutställning med fler än 25 konstnärer, de flesta av dem har deltagit under
2013–2015 års Mästarna bakom glaset.
Utställning med ett verk från varje konstnär/glaskonstnär som deltar i år.
Demonstration av tekniken flamework med möjlighet att prova på, under de sista
helgerna av evenemanget.
Konstshop och café.

Kiviks Musteri

Utställning i Äppellunden med verk av Tillie Burden och Amy Krüger.
Filmvisning om glas, glasblåsning och konstnärerna.
Café och restaurang.

Österlens Glashytta
•

•
•
•
•
•

Demonstrationer i glashyttan med nya team varje vecka. Varje team består av två eller flera glasblåsare och minst en konstnär. De som jobbar i hyttan är verksamma i andra länder medan
konstnärerna kommer från Sverige.
Utställning av de verk som görs under perioden.
Utställning i växthuset. En presentation av varje konstnär som arbetar för första gången i glas,
samt verk av några väletablerade glaskonstnärer.
Café och butik.
Vinprovning den 5 november.
Finissage den 5 november med spännande demonstration av kollektivet BOOM kl 20.00 och
festlig avslutning.

FLERA AKTIVITETER UNDER PERIODEN
•
•
•
•

Vernissagebuss den 8 oktober. Buss mellan utställningar. Anordnas av Österlens Glashyttas vänner.
Bokning: lbyfors@gmail.com.
Finissagebuss den 5 november. Med glaskonst-guide och mat. En färd mellan utställningarna.
Kunskap och kvalité. Bokning: info@glasriketsverige.se
Glasauktion under hela perioden med avslutning den 5 november. Sista klubbning kl 21.00.
Förutom vårt utbud under evenemanget kan ni köpa verken som ställs ut.

Grupper kan bokas för besök andra tider. Vi erbjuder en guide som åker runt med bussen eller i er bil.
Gruppen förbokar mat på respektive anläggning. För mera information och offert skicka mail till:
info@glasriketsverige.se eller ring 0414-73125 alt. 0709-63 03 03.

www.glasriketsverige.se

