DOSSIER GLAS

Heart of

GLASS

Glas is grilling. Het kan barsten, het kan breken. Maar niets vangt het licht in je huis
zo mooi als een glazen vaas of sculptuur. Welke klassieke glasmeesters mogen
we niet missen, in welk jong talent willen we investeren – en waar zetten we het
allemaal neer?
DOOR GIJSJE VAN BENTUM EN MONIQUE ZEVENHUIZEN

G

Maria Roosen, Hangend Kannenpaar
(2010), glas, 2 delen 65 x 35 x 25 cm
(links), 90 x 55 x 30 cm (rechts). Met dank
aan Galerie Fons Welters, Amsterdam,
fotografie Gert Jan van Rooij.
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las is grillig. Bij hoge temperaturen is het zacht en kun
je er alles mee doen; koud
is het hard. Hard maar erg
breekbaar – tijdens het maken sneuvelt
er veel en het resultaat is onzeker. Glas is
mysterieus. Misschien is het juist daarom
dat het maken van glas kunstenaars zo
aantrekt.
Glas is ook heel spannend in je interieur.
Niet alleen omdat het kan breken, meestal
door de kleuter, de kat (of misschien nog
wel erger: de hulp), het speelt als geen
ander object met het licht in je huis. Het
geeft prachtige schaduwen op de muur en
verandert van kleur als de avond valt, en
zelfs als een nieuw seizoen aanbreekt.
Niets is zeker met glas, misschien is het
juist daarom nu zo hot. Nú is de tijd
om glas te gaan verzamelen. Een paar
echt mooie, waardevolle vazen en een
paar volstrekt nutteloze objecten. Welke
oude Hollandse meesters moeten we
onthouden als we door de veilingsites
scrollen, welke jonge talenten moeten we
volgen, hoe en waar zetten we het straks
neer in huis? JAN duikt in de mysterieuze
wereld van glas. ▶

‘I love the sound of breaking glass
Deep into the night
I love the sound of its condition
Flying all around
Oh all around, sound of breaking glass
Nothing new, sound of breaking glass’
Nick Lowe, Breaking Glass (1978)

Pieke Bergmans
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‘DOOR ALLE GROEN- EN
BLAUWTINTEN STAAR JE
IN EEN OCEAAN’
Marieke Uildriks is directeur van
Museum Jan in Amstelveen, een klein
museum met prachtig glaswerk van oude
meesters en werk van nieuw talent. Deze
zomer bestaat het museum dertig jaar, en
dat wordt gevierd met de tentoonstelling
Schitterend glas – 30 jaar Museum JAN.
FAVORIETE STUK IN
JE EIGEN MUSEUM?

‘Na zijn pensioen bij Glasfabriek
Leerdam werkte Andries Copier
vaak samen met kunstenaars.
Deze vaas maakte hij met Bernard
Heesen, nu nog steeds een zeer
actieve kunstenaar, en de Venetiaan
Tagliapietra. Alle technieken zitten erin die herkenbaar zijn voor
deze drie kunstenaars: Copier ontwierp de vorm en bedacht
de kleuren, je ziet het lobbige van Bernard Heesen erin terug
en Tagliapietra blies de smalle zwarte glasbuisjes erin. Het is
maar een klein ding, maar het is prachtig. Door alle groen- en
blauwtinten staar je in een oceaan.’

WIE IS JE FAVORIETE GLASKUNSTENAAR?

‘Wat mij altijd zo verrast aan glas, is dat het zo divers is. Het
is transparant of opaak, grof of strak gepolijst, een beetje
kitscherig met spiegels en parelmoer of juist heel ruw gelaten,
en daardoor krijgt het steeds een heel andere uitstraling. Het

Andries Copier, vaas van geblazen glas, uitvoering Bernard Heesen en Lino
Tagliapietra, glasblazerij De Oude Horn. Fotografie Erik & Petra Hesmerg

is dus ook moeilijk om een voorkeur uit te spreken, maar als ik
twee kunstenaars mag noemen, dan zéker Bernard Heesen, die
ook een leerplek biedt aan jonge talenten die hij ambachtelijk
leert blazen. Hij is geïnspireerd geraakt door de negentiende
eeuw en maakt prachtige barokke vazen. Bij ons in het museum
staat een heel grote, het is bijna een fontein. Dat is een van
mijn lievelingsstukken. Daarnaast zou ik Barbara Nanning
noemen, een ongelooflijke vakvrouw die blaast in Tsjechië. Zij
maakt organische vormen die ze polijst en verguldt vanbinnen,
schitterend. Voor ons aankomend dertigjarig jubileum heeft ze
een prachtig werk geschonken.’

WELKE TALENTEN MOETEN WE
IN DE GATEN HOUDEN?

Barbara Nanning, Verre églomisé, glas, 23,5-karaats bladgoud, geblazen,
handgevormd, geslepen en verguld, 19x32x28 cm. Collectie Museum
JAN, fotografie Tom Haartsen
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‘Rive Roshan, een jong experimenteel duo dat veel werkt met
glas en zich begeeft op het snijvlak van design en kunst. In ons
museum hebben ze deze zomer installaties gemaakt. Het zijn
totaalervaringen: je waant je in een andere wereld. Rimpelingen
in het water, patronen in het zand en reflectie van het licht maken
ze na van glas en materiaal dat gelinkt is aan glas, zoals zand. Dat
is een mooie beleving.
En dan zijn er natuurlijk de afgestudeerden aan de Rietveld
Academie: Judith Roux, die dunne glasstaafjes architectonisch,
volgens de filigraantechniek opbouwt en daarmee mooie
schaduwen creëert. Zij is genomineerd voor een grote glasprijs,
de Bernardine de Neeve-prijs. Net als Krista Israel, haar werk is
lieflijk zoetig, verfijnd.’ ▶

Rive Roshan, Shifting
Perspectives.
Collectie Museum Jan

Hoe begin je aan een glascollectie?
TIPS VAN MARIEKE UILDRIKS

Oriënteren
‘Loop een keer bij een museum als Jan
binnen en kijk wat je mooi vindt, wat je raakt.
Laat je niet leiden door geld of grote namen;
later is dat leuk, maar als je begint moet je
eerst weten waar je hart ligt. Waar wil je je
mee omringen? Welke kunstenaars spreken
je aan? Vanuit daar kun je bepalen bij welke
galeries je moet zijn. Bezoek bijvoorbeeld de
Best of Graduates bij Galerie Ron Mandos, de
Dutch Design week in Eindhoven of word lid
van Young Collectors Circle. Het is echt heel
leuk om voor jezelf een richting te kiezen,
want zo maak je een collectie die samenhang
heeft.’

Tentoonstellen
‘Kijk naar de lichtinval. Glas werkt goed met
licht, dus als je een erker hebt, zet vooral je
glas erin. Het mag ook kunstlicht zijn, of een
combinatie van natuur- en kunstlicht. Het is
ook altijd leuk om eromheen te kunnen lopen.
Je kunt het werk ook af en toe even draaien;
dan krijg je een ander perspectief, dat is zo
leuk aan objecten in huis.’
Glad of ruw?
‘Glad en ruw versterken elkaar dus ik zou juist
gepolijst met grof glas combineren. Je kunt
een schilderij ook mooi naast glas neerzetten.
Zet het gewoon even naast elkaar, het hoeft
niet keurig roze bij roze en groen bij groen,

dingen die botsen kunnen elkaar juist
versterken. Kijk goed. Kwestie van proberen
en proberen.’
Alles is kunst
‘Er is zo veel moois op het snijvlak van kunst
en design dat het vrij makkelijk is om je huis te
vullen met mooie dingen. Kijk bijvoorbeeld
eens naar een spiegel of tafel van Rive
Roshan: dan heb je echt iets moois in plaats
van een Ikea die iedereen al heeft. Zoek een
mooie schaal, vaas of kandelaar, zoals die van
Nienke Sikkema, een leerling van Bernard
Heesen. Dat vind ik zo leuk aan glas, dat het
zo snel dichtbij kan komen.’
museumjan.nl
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Boekbinder, edelsmid, keramist en verzetsstrijder was hij, maar hij is de boeken
ingegaan als de grootste glaskunstenaar die
Nederland ooit gekend heeft. Decennialang,
vanaf zijn dertiende jaar, was Andries Dirk
Copier (1901-1991) de enige ontwerper in
vaste dienst bij Glasfabriek Leerdam. Als geen ander kon hij
dus zijn stempel op de Nederlandse glastraditie zetten. Dat hij
zo ontzettend veel heeft gemaakt, is goed nieuws voor nieuwe
verzamelaars, want er zijn nog veel Copiertjes te vinden bij
antiquairs. Voor een unieke vaas betaal je overigens wel een paar
duizend euro, maar een ‘gewone’ Copier-voor-Leerdam, geen
unicum maar wel erg mooi, kun je voor een tientje of wat nog
makkelijk vinden, afhankelijk van het formaat. Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam heeft veel Copier in de vaste collectie,
dus als je je wil oriënteren, ga je daar eerst naartoe.

SYBREN VALKEMA

Om nieuw talent bij de Glasfabriek aan
te trekken, richtte Copier de Glasschool
van Leerdam op. Glaskunstenaar Sybren
Valkema (1916-1996) was er docent
esthetische vormgeving. Hij bedacht in de
jaren zestig de klinkende naam Vrij Glas,
voor uniek glas dat door kunstenaars gemaakt werd, en richtte
de Glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie op. Valkema
was erg sterk in decoreren. Zijn werk is vrij prijzig bij antiquairs,
maar er komt zeker nog weleens een goede Valkema-vondst
voorbij bij veilingen.

FLORIS MEYDAM

Floris Meydam, 1956. Collectie Het Glasmuseum, fotografie Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed
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Strakker, nog moderner en vaak net wat
dieper van kleur is het glaswerk van
Floris Meydam (1919-2011), een leerling
van Valkema op de Glasschool. Ook hij
werd als hoofd van de ontwerpafdeling
in Leerdam een belangrijke speler in de

wereld van glas; hij ontwierp iconisch glaswerk zoals het Calvésausflesje (1972) en zijn werk bleef lang in de roulatie. Dat is
ook de reden dat je nog vrij veel lekkere zware, dikke vazen
van Meydam kunt vinden. Die zo modern ogen dat ze vaak
gekopieerd worden door allerlei hippe merken – maar wat is er
leuker dan een echte?

WILLEM HEESEN

Midden in de oorlog haalde Andries Copier
de jonge Willem Heesen (1925-2007) naar
de Glasschool. Heesen bleef zijn hele
leven voor de Glasfabriek ontwerpen en in
1967 werd hij hoofdontwerper. Zijn eigen
glasstudio De Oude Horn in het Betuwse
plaatsje Acquoy (sinds 1978) werd dé ontmoetingsplek voor
glaskunstenaars – en dat is het, onder leiding van Willems zoon
Bernard, nog steeds. Het werk van Heesen wordt poëtisch
genoemd en de kleuren en vormen in het glas doen denken aan
de riviertjes van de Betuwe. Het oogt nog steeds heel fris en
modern en is elke investering waard. Leuk: op Facebook kun je
volgen wat ze in De Oude Horn uitspoken.

Fotografie Ben Deiman

Glasfabriek Leerdam heeft de coronacrisis
niet overleefd; met de sluiting vorig jaar kwam
een einde aan 130 jaar Nederlands glas.
Eeuwig zonde, maar de oude meesters van
Leerdam leven voort. Hun invloed op de vrije
glaskunst is onverminderd groot en hun werk
is nog steeds om te hebben en te houden.

ANDRIES COPIER

Willem Heesen, links De vijf zinnen / zintuigen (1955), vervaardigd van zeer dun kristal, uitgevoerd voor E55 o.l.v. Willem Heesen, hoofdcollectie
Het Glasmuseum, rechts glazen vaas Manhattan Series, Leerdam Unica.

Fotografie Ben Deiman

OUDE
MEESTERS

Sybren Valkema. Fotografie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

OP NAAR LEERDAM

In Nationaal Glasmuseum in Leerdam kun je je niet alleen
uitgebreid oriënteren op het gebruiksglas van de oude meesters,
er is van alles te doen. Naast wisselende tentoonstellingen kun
je er je glas laten taxeren, je kunt er glasblazen in de eendaagse
workshop Hotshop Basics, en loop je met een idee rond dan
kun je je ontwerp laten blazen in het Glaslab (vele designers
gingen je voor). Het museum heeft uiteraard ook een gevaarlijke
winkel met een eigen lijn. Voor actuele tentoonstellingen zie
nationaalglasmuseum.nl ▶
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koningin Máxima
brengt Royal Leerdam Crystal het originele Oranjevaasje Máxima 50
uit dat in Leerdam geblazen en persoonlijk goedgekeurd werd door
de ontwerper, Ans Markus: ‘Als ik naar het Oranjevaasje kijk zie ik de
belijning van een feestelijke avondjurk. Mijn schets is in samenwerking
met de Leerdamse glasblazers tot leven gekomen!’

Fotografie Frieda Mellema / Uniquole

Andries Copier, Leerdam Unica C 683. Collectie Het Glasmuseum,
fotografie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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‘NONCHALANT NAAST
DE BANK KAN
ZO’N BOKAAL HEERLIJK
BLINGBLINGEN’

Verzamelen

TIPS VAN LISA WESTENBURG
Een goed begin
‘Ik zou beginnen met een glas van Roos Kalff.
Ze maakt alles van vintage glas van de kringloop, en een glas van haar heb je al voor dertig
euro. We hebben ook een heel kleurrijke glascollectie van Bernard Heesen met een borrelglaasje van twintig euro tot een coupe à vijftig
euro. De nieuwe kandelaars van Nienke Sikkema zijn ook erg gewild. Deze zijn er vanaf
150 euro per stuk. Daarna zou je voor je verjaardag van vrienden ook een jewellery box
van Bernard Heesen en Nienke Sikkema kunnen vragen. Daar word je toch vrolijk van!’

Lisa Westenburg is de jonge adjunct-directeur van
The Frozen Fountain in Amsterdam – de beroemde designwinkel
die momenteel vol staat met glas.

Ze begon op haar negentiende als
stagiair, maar inmiddels is Lisa Westenburg (26) samen met oprichter
Cok de Rooy, de artdirector en eigenzinnige inkoper van The Frozen
Fountain, de toonaangevende designwinkel aan de Prinsengracht in Amsterdam. De zaak is een eclectische
bom van stijl en smaak; alles wat hier
verkocht wordt heeft een verhaal en
het meeste is lokaal gemaakt.
De collectie onderscheidt zich met
unieke stukken van onder anderen
steady-seller Piet Hein Eek, Dirk
van der Kooij en veel nieuw opkomend talent. Veel glas ook
momenteel, maar daar zit verder geen plan achter. Smaak is
hier leidend, niet het materiaal. Helemaal Westenburgs smaak
is het werk van glaskunstenaar Bernard Heesen: ‘Het kan van

Halve werk
‘Daarna Murano? Dat is prachtig maar prijzig.

De vazen die wij hiervan verkopen zijn
groot en loodzwaar, en toch is er ooit één
verdwenen uit de winkel. Heel erg! Een uitzonderlijke dief met een hele goede smaak.
Ik ben stiekem wel benieuwd naar zijn of
haar interieur.’
Iedereen kan scouten
‘Instagram is heel fijn om opkomend talent te
scouten. Maar ik ga ook naar eindexamenshows, en ik kijk wat er in tijdschriften staat,
van Milk Decoration en RUM tot het klassieke
World of Interiors.’
Kijk op de site voor een persoonlijke
winkelafspraak frozenfountain.com,
@thefrozenfountain

The Frozen Fountain, met op de voorgrond een bokaal van
glaskunstenaar Bernard Heesen.

alles zijn, behalve nuttige dingen, zou Bernard zeggen. Ik heb
een bokaal van hem nonchalant naast de bank op een stapel
tijdschriften staan, daar kan hij heerlijk blingblingen.’

Kandelaars van Nienke Sikkema.
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Naast Heesens eigen prachtige werk heeft Westenberg met hem
een collectie ontwikkeld die te zien is in The Frozen Fountain.
Westenburg tekent, Heesen blaast. ‘Ik zoek inspiratie bij
Bernards oudere werk en ga schetsten. Niet te veel, want ik
ben niet de ontwerper, en als je te veel stuurt verlies je de
handtekening van de kunstenaar, leert de ervaring. Samen
met het team bedenken we wat we ongeveer willen hebben.’
Westenburg ziet zichzelf terug in deze collectie, in de strepen
en de kleur combinaties.
Nu alles steeds meer op elkaar gaat lijken – identieke winkels,
interieurs, mode, enzovoorts – is eigenzinnig design in huis van
levensbelang, vindt Westenburg: ‘Het gaat erom dat je out of
the box leert denken en je eigen smaak durft te ontwikkelen –
niet meegaan met de massa. Hierdoor krijg je een persoonlijk
huis waar je je juist in deze bizarre tijd thuis voelt. We moeten
echt van de eenheidsworst af!’ ▶
frozenfountain.com

Fotografie Jonathan Herman

ZIJ TEKENT, HIJ BLAAST

Roos Kalff
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NIENKE SIKKEMA
Nienke Sikkema is een leerling
van Bernard Heesen en er wordt
gefluisterd dat zij ooit De Oude
Horn zal overnemen. Een groot
talent is ze in elk geval, daar zijn
de kenners het over eens. De
kandelaars van Sikkema (pag. 100)
zijn een uitstekend startpunt voor
een eigen glascollectie, want
lekker om te verzamelen (hoe
meer bij elkaar in een groepje,
hoe beter), relatief betaalbaar en
leuk om aan vrienden te vragen
als verjaardagscadeau. In ijzig mat
en helder in allerlei kleuren, o.a.
bij The Frozen Fountain.
@nienke.sikkema

BERNARD HEESEN
Een mooie man met woeste baard,
omringd door beeldschone assistenten,
zo wordt glasmeester Bernard Heesen
(1958) graag liefdevol omschreven. Hij is
de allerbeste bovendien. Zijn glasblazerij
De Oude Horn vlak bij Leerdam is in
1977 opgericht door zijn vader Willem
Heesen, pionier in de vrije glaskunst.
Bernard Heesen ontwierp het glazen
carillon van de Zingende Toren in
Leidsche Rijn en het gedenkteken Twee
Tranen op het Amsterdamse Max
Euweplein, maar hij maakt ook prachtig
glaswerk voor je interieur. Barokke
lampen, niet te tillen kannen, rijkversierde juwelendozen – ‘alles, behalve het
nuttige,’ aldus de meester zelf. Bij The
Frozen Fountain in Amsterdam kun je je
vergapen aan een kleurrijke collectie
Heesen-vazen: barok, speels en
organisch, vol levenslust en optimisme.
En als je eenmaal een schots en scheef
wijnglaasje van Heesen in je handen
gehad hebt, kunnen alle standaardglazen
eigenlijk wel de deur uit.
deoudehorn.com
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Jewellery box Animal (2020),
coproductie met Bernard Heesen
voor Post Modern Collection.
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MELVIN ANDERSON
Arubaan Melvin Anderson werkte als textielontwerper voor modehuizen in Milaan, toen hij
tien jaar geleden min of meer per ongeluk over
glas struikelde in Murano. Het bleek een
openbaring voor Anderson. Hij mixt NoordEuropese coolness met Italiaanse warmte en
heeft een grote internationale fanbase, van
Den Haag tot Tokio. Even voor sparen, dat
helaas wel.
melvinanderson.com

Fotografie Ben Deiman
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BARBARA NANNING
Al bijna twintig jaar reist Barbara Nanning af
naar Tsjechië, waar ze over getalenteerde
blazers en slijpers kan beschikken die
meesters zijn in kleur en in het vergulden
van glas, een bijna vergeten techniek. Ze
maakt schalen, maar noem het gerust
sculpturen, die door de felle kleuren en
gouden ‘voeringen’ buitenaards aandoen.
Heel anders zijn haar glazen takken en
bloemen, ook prachtig maar juist aards.
Samen zijn de schalen en bloemen in
perfecte balans, als hemel en aarde. Op
afspraak kun je langs in haar atelier in
Amsterdam; Rademakers Gallery heeft ook
werk van Nanning in huis.
barbarananning.nl
Barbara Nanning, vergulde vazen in het
Rode Kabinet van Neues Schloss
Schleißheim, Duitsland. Fotografie BSV /
Andrea Gruber

Melvin Anderson, vaas van muranoglas,
ambachtelijk gebazen op het Venetiaanse
eiland voor WonderWood, 37 cm hoog.
Fotografie Bart van Bussel
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SIMÓN BALLEN
De in Amsterdam gevestigde Colombiaan
Simón Ballen benadert glas antropologisch:
hij betrekt uiteenlopende culturen en
gemeenschappen bij het maakproces.
Zo maakte hij samen met de mensen in
een Colombiaans dorp en een lokale
glasblazer van afval uit een goudmijn
grillige groene vazen en andere unieke
objecten. Fair en fraai.
simonballen.com
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JUDITH ROUX
Terwijl de meeste oude
ambachten stilletjesaan
verdwijnen, heeft de
Gerrit Rietveld Academie
al meer dan vijftig jaar het
Large Glass Department,
waar studenten kunnen
blazen, vormen en slijpen.
Voor haar eindexamenexpositie (2018) maakte
Judith Roux een
installatie met glazen
buisjes die ze met vuur
omvormde, en sindsdien
is ze niet aan het oog van
de kunstcritici ontsnapt.
Ze won al een aantal jongtalentawards en is dit jaar
genomineerd voor de
Grote Glasprijs. Een
vrouw om in de gaten
te houden dus, net als
de Rietveld Academie
zelf, waar afgestudeerden
ieder eind van het
schooljaar hun werk
tonen. judith-roux.nl
rietveldacademie.nl

JANLIVING 119

DOSSIER GLAS

Bibi Smit, detail van
installatie Clouds (2020),
geblazen glas, 40x100x50 cm.
Fotografie Frieda Mellema /
Uniquole
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Fotografie Celine Morelisse

Als kind was Bibi Smit altijd in de weer
met waterverf, en haar glas heeft precies
dezelfde mooie ijle kleuren. Haar
kroonluchters Swarm, die ze in opdracht
maakt van gerecycled glas, hangen vrij in
de lucht als een zwerm vogels, en dat is
werkelijk een sprookje. Maar ze blaast ook
vazen in waterige kleuren en unieke glazen
om uit te drinken – al laat je ze misschien
toch liever veilig in de vitrinekast staan.
bibismit.nl

KRISTA ISRAEL
Noem het magisch realisme: het werk
van Krista Israel (afgestudeerd in 2016 en
dit jaar net als Judith Roux genomineerd
voor de Grote Glasprijs) is een lust voor
het oog, maar het schuurt ook altijd een
beetje. Een jas van glas, een glazen My
Little Pony: de jas kun je niet dragen en
met een glazen pony kun je niet spelen.
Bitterzoet, complex, intrigerend,
beeldschoon, en alleen te koop via haar
website. Zelf doen? Israels geeft
workshops glasfusion.
krista-israel.com

Fotografie Steven van Kooijk

Fotografie Annemarie Sabelis

BIBI SMIT

Krista Israel, Pussycat (2014), een
ode aan haar grootmoeder Clara,
borosilicaatglas, silicone, stof, kant
en glaskralen, 38x19x40 cm. Collectie
Glasmuseum Lette, Duitsland
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Fotografie JonasLindstrom

ONDERTUSSEN IN
DE REST VAN
EUROPA…

Fotografie Loek Blonk / Chamber

MURANO

ALEX DE WITTE
Ontwerper Alex de Witte is
gefascineerd door symmetrie,
herhaling, balans en harmonie –
universele schoonheid, kortom.
In zijn glaswerk, dat in Tsjechië
wordt geblazen, daagt hij zichzelf
steeds uit om de perfecte vorm te
vinden. Het lijkt dus maar alsof zijn
Big Bubble-lampen toevallig deze
grillige vorm hebben gekregen, als
zeepbellen uit een grote bellenblaas,
maar over de vorm is láng gefilosofeerd. Met succes, want of je nu in
een industriële loft woont of een
knus kasteel, de Bubbles van Alex
de Witte harmoniëren met alles.
The Big Bubble colored edition vanaf
€ 1682 alexdewitte.nl
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Een paar kilometer ten noorden
van Venetië ligt
het eiland Murano, beroemd
om zijn glasblazers, die hier in
de dertiende eeuw naartoe verbannen
werden omdat glasblazen in de smalle
straten van Venetië te gevaarlijk werd.
Aan de Kade van de Glasblazers vind je
talloze ateliers waar kleurrijk glaswerk
en mozaïeken gemaakt worden. De
winkeltjes worden normaal gesproken
overspoeld met toeristen, nu is het er
nog steeds vrij stil en dreigen vooral de
mozaïekmakers, de laatsten die dit ambacht beheersen, failliet te gaan.
Glas uit Murano is heel leuk om te
verzamelen. En dan misschien niet de
dierfiguren, of juist wel als je die mooi
vindt, maar vooral de beroemde Millefiori-glaasjes, die je bij antiquairs kunt
vinden maar die ook gewoon nog nieuw
gemaakt en online verkocht worden –
waarmee je de glasmakers van Murano
in deze moeilijke tijd ondersteunt.
ntmuranoglass.com

iittala

SCANDINAVIË

Strak en functioneel, typisch
Scandinavisch dus, is het glas dat
gemaakt wordt in Finland. Strak
Asa Jugnelius
maar niet koud, want in warme
pastelkleuren. Grondlegger GunCrystal Blobs van Studio Arhoj
nel Nyman ontwierp in de jaren
dertig vazen in de vloeiende vormen die je nu nog bij Iittala ziet.
En al wordt het gebruiksglas van
Iitala in grote oplagen gemaakt,
het blijft stunning, en dus altijd
mooi in je glascollectie.
iittala.com
Een Zweedse glasbazer wier
prachtige grillige werk je meteen
wil hamsteren, is Asa Jugnelius.
kostaboda.se
Wil je echt los, kijk dan eens op de website van de Deense ontwerpstudio Arhoj. Hun
Crystal Blobs, presse-papiers met oogjes in tientallen kleuren en maten, zijn te leuk voor
woorden en eigenlijk onmisbaar naast een bloedserieus stuk van Copier.
arhoj.com

BLOWN AWAY

Een soort Heel Holland bakt – maar dan met open vuur
en tien intens zwetende kunstenaars die iets proberen
te maken van glas. Lijkt glasblazen je een leuke nieuwe
hobby? Kijk naar Blown Away op Netflix en think twice.
Vlammen, scherven, tranen en razernij als er wéér iets in
de allerlaatste minuut breekt: laat dat blazen misschien
maar aan de meesters over. Maar heb je zin in een spannende tv-challenge om te bingen, dan is Blown Away
(twee seizoenen) echt een aanrader. En wil je daarna toch
‘iets met glas’, dan is een cursus glasfusion (langzaam glas
smelten en vervormen in de oven) een veilig begin. Deze
cursussen worden overal in het land gegeven. •
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