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Kaushi Nakada: »Garden X«, 2000, 30 centimeter høj, 240 centimeter i diameter.

Juha Valkonen: »Verdensrumsblomstens
år«, 1998, 40 centimeter høj (Serie på fire).

Markku Salo: Pro Arte Serie. Juha Valkonen: »Verdensrumsblomstens
år«, 1998, 40 centimeter høj (Serie på fire).

Glas på gennemrejse

Udstilling. Stadtmuseum
i Slesvig viser en over-
dådig udstilling med
glaskunst fra Finland.
Det er funktionalitet, en-
kelthed og klare linje-
føringer 

SLESVIG. 6500 mennesker
strømmede til for at se svensk
glaskunst for to år siden. Nu
fortsætter Stadtmuseum i Sles-
vig linjen med en overdådig ud-
stilling af moderne finsk gla-
skunst.

»Faszination Glaskunst« er tit-
len på en vandreudstilling, der
vises med Slesvig som den anden
station i Tyskland. Udstillingen
er tilrettelagt af glasmuseet i 
Riihimäki og har tidligere været

vist i Mexico, Spanien, Portugal
og på den finske ambassade i
Berlin som det første sted i Tysk-
land.

Udstillingen er en del af Stadt-
museums bevidste statsning på
Skandinavien - og i en naturlig
forlængelse af Gottorp Slots net-
op afsluttede udstilling med fa-
jance fra Østersø-området.

Enkelthed
Funktionalitet, enkelthed og kla-
re linjeføringer gennemsyrer
finsk design og glaskunst. Den
berømte finske arkitekt Alvar
Aalto banede vejen for den forfi-
nede nordiske stil, som finske
kunstnere, designere, arkitekter
og kunsthåndværkere mestrer til
udlandets forbløffelse og beun-
dring.

Ifølge kunsthistorikeren Han-
nele Viilomaa fra Finlands
Glasmuseum (Suomen Lasi-

museo) i Riihimäki ligger kvali-
teten i den finske glaskunst slet
og ret i en grundig uddannelse.

- Finsk glaskunst har været in-
de i en kunstnerisk krise i
1980erne og 1990erne, da mange
af de små glasværker blev op-
slugt af et stort værk. Som en 
reaktion på denne koncentration
er mange unge kunsthåndværke-
re dog gået i en offensiv ved at
lave unikater i deres egne små
værksteder, siger Hannele Vii-
lomaa.

Hun har været med til at tilret-
telægge udstillingen og også ar-
rangeret opsætningen i Stadt-
museum.

Farveorgie
Finlands Glasmuseum blev i
1981 oprettet i en nedlagt glasfa-
brik og dokumenterer en mere
end 300 år gammel tradition for
glasproduktion i Finland.

Udstillingen i Stadtmuseum
præsenterer 47 kunstnere og 
består af godt 60 værker. Alene
rent logistisk er udstillingen be-
mærkelsesværdig. 50 store kas-
ser med glas er ankommet til
Slesvig fra Berlin under opsyn af
Hannele Viilomaa og hendes kol-
lega Tiira Lehtinen.

Den finske glaskunst laves
mest i miniserier, og med på ud-
stillingen er kun en lille del
brugskunst lavet i masseproduk-
tion. Alle værker er af yngre da-
to. Det ældste stammer fra 1998,
det yngste fra 2001.

Farverige
En stor del af værkerne er over-
raskende farverige.

- Det er karakteristisk for den
glaskunst, der kommer fra Fin-
land lige nu. I 1960erne så glas-
set helt anderledes ud, siger
Hannele Viilomaa.

Finlands Glasmuseum har be-
kostet et flot, indbundet katalog
i farver. Udstillingen kan ses til
den 11. januar mellem klokken
10 og 17 på hverdage.

Efter Slesvig rejser udstillin-
gen videre til Westfälisches Indu-
striemuseum i Glashütte Gern-
heim.

I forbindelse med udstillingen
holdes et foredrag om finsk glas-
kunst torsdag den 30. oktober
klokken 20. Foredragsholderen
bliver Uta Laurén fra Finlands-
Institut i Berlin.

Stadmuseum Schleswig, 
Friedrichstraße 9-11: 
Faszination Glas. Varer til den
11. januar.

Hans Chr. Davidsen


