Per Lütken
Udstillingen

GLAS ER LIV
Er blevet til, med inspiration fra Per Lütken´s bog fra 1986 "Glas er liv"
i tæt samarbejde med Holmegaards Chefguide og museumsleder
Lis Larsen og bestyrelsen i Glashistorisk Selskab Holbæk.
Den store udstilling er opdelt i to etager,
hvor der på 1. sal vises et bredt udvalg af Per Lütken´s katalogiserede
kunstglasserier, fordelt på otte reolmontre.

Reol 1: Her vises eksempler på kunstglas tegnet af Per Lütken i de første 10 år på Holmegaard, man
kan se, at den rigtige Per Lütken stil ikke rigtigt er kommet til udtryk endnu.

Reol 2: I begyndelsen af 1950´erne finder Per Lütken sin stil. Næbvasen ser dagens lys i 1952, og i
1955 kommer de smukke vaser i violet farve med klart overfang. I 1955 fødes også den vel nok
mest kendte Holmegaard vase, Hjertevasen som faktisk hedder "Menuet".
Herefter følger kunstglasserierne "Hellas", "Flamingo, "Bison", "Safirblå", "Rondo" og "Ashtray".
Næsten alle modeller på denne reol er signeret "HOLMEGAARD 19PL55" eller med det årstal hvor
de er fremstillet.

Reol 3: Her fortsætter serierne "Thule", "Umanak", "Ruby", "Labrador", "Oliven" "Fionia" og
"Selandia" fra 1957 og 1958.

Reol 4: Øverst ser vi den mørkegrønne serie "Grønland" fra 1960. På de to midterste hylder vises et
stort udvalg, af en af de helt store kunstglasserier fra 1962 "Majgrøn".
Nederst er det serien i meget kraftigt glas "Blå Lagune" fra 1960.

Reol 5: Øverst er der en række eksempler fra serien "Smoke" ca. 1960, hvor alle modeller er fra
tidligere serier, nu bare i ny farve og med nyt navn. Derunder de to trisseformede serier "Havanna"
og "Lavendelblå" fra 1967, serierne indeholder stort set de samme modeller.
Nederst husholdnings serien "Relief" og den tunge robuste serie "Månesten" begge fra 1965.

Reol 6: Her ser vi nogle af nutidens mest eftertragtede samlerobjekter, nemlig serien "Carnaby" fra
1968, de smukke vaser der er blæst i opalhvidt glas med farvet overfang, er blevet kendt og elsket i
det meste af verdenen. Under "Carnaby" vises en lille samling af serien "Akva" fra 1970.
Nederst kunstglasserien "Blå Lava" fra 1970, der er starten på en nyskabelse af dansk kunstglas,
hvor nye teknikker og farvebrug bliver anvendt.

Reol 7: Her fortsætter vi med serien "Brun Lava" også fra 1970.
Vi er nu nået til en af Per Lütken´s mest spændende kunstglasserier "Cascade" fra 1970. Her kan
man for alvor bruge betegnelsen kunstglas. Alle modeller er blæst i krystal og opalglas med indlagte
farvede skår, så ikke to glas er ens. Ud over de her viste modeller er der fremstillet et utal af andre
former, nogle af dem kan ses i det store udstillingslokale.

Neden under vises eksempler fra samlerserien "Årsglas" der startede i 1972, samt serierne "Saga"
fra 1973 og "Kubus" fra 1976. Nederst den smukke serie "Najade" fra 1976, der ligesom "Cascade"
er blæst i hvidt opalglas med indlagte farvede skår og overfang af klart krystal.

Reol 8: Øverst ses den helt utrolige smukke serie "Vintergæk" fra 1978, også til denne serie findes
der mange varianter som ikke er med her. De mange modeller og variationer vidner om, af her har
Per Lütken været ganske tilfreds med sit arbejde.
Under "Vintergæk" serien vises nogle af Per Lütken´s seneste produktioner fra 1983 til ca. 1990
Serierne "Skrå askebægre", "Havanna askebægre", "Marguerite skåle", "Susanne", "Laguna skåle",
"Syren", "Glasplattelampet" og "Verona skåle".

Efter en gennemgang af reolerne på 1. sal,
går vi ned af den store trappe, hvor vi så
befinder os i det store lyse udstillingslokale.
Her vises et bredt udvalg af unika-arbejder fra
udstillinger og købestævner.
Under trappen er Per Lütken´s arbejdshule
genskabt, med en kæmpe opslagstavle fyldt
med originaltegninger til de mange glas.

"Pers hule" med de mange skitser og tegninger.

Til højre for trappen vises et udvalg af mindre unika arbejder.

To store opslagstavler, fortæller
i billeder og tekst om Per Lütken´s lange liv
i glassets tjeneste.

Kæmpekollage med billeder fra Per Lütken´s lange "Glasliv".

Avisudklip fra mange års glasbegivenheder.

"Provence" den selvblæste skål

På den ene endevæg ser man et stort udvalg af den selvblæste skål "Provence" der i starten hed
"Arne". Som det ses her findes skålen i et utal af farver, størrelser og udformninger.

I den modsatte ende af lokalet er der på to reoler, sat fokus på de mange serviceglas, drikkeglas, og
karafler m.m. Per Lütken har tegnet gennem de mange år.

Fortsættelse af servicer, drikkeglas og karafler m.m.

På de næste billeder vises udvalgte
unika-arbejder fra det store udstillingslokale.

Et kik fra trappen, ud over en del af udstillingen.

Vaser og krukke blæst i våd lerform.

En smuk samling af Per Lütken´s udstillings modeller.

Fire eksempler fra den store produktion af "Cascade" modeller.

En smuk række eksemplarer af det "Levende" glas.

Et lille udvalg af de skønne skåle "Afrikas rose".

Vase og skål blæst i våd lerform.

Store krukker og vaser blæst i våd lerform.

Kæmpeskål med fliget kant.

Høje slanke vaser fra "Vintergæk" serien

Men som med film, der skal ses i biografen,
skal alle disse skønne glas ses på
Holmegaards Glasværk.
God fornøjelse

