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1. Inledning
Under året 2013 har The Glass Factorys verksamhet fokuserat på regionala och
nationella/internationella samarbeten. Syftet har varit att implementera och förankra
verksamheten i regionen i samband med Glasrikets förändrade strukturer och den under år
2013 utkomna Glasriketuppdraget. Museets nationella och internationella samarbeten under
året har varit viktiga för museets måluppfyllelse samtidigt har de varit viktiga för att visa
museets viktiga arbete som ska resultera i ett framtida länsuppdraget samt statliga bidrag till
projekt och verksamhet.
2. The Glass Factory –Glasmuseet i Boda
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är ett upplevelsebaserad interaktivt glasmuseum – med fingret på pulsen.
Museet är ett upplevelsebaserat interaktivt glasmuseum med en kvalitetssäkrad
verksamhet, beläget mitt i Glasriket.



är Sveriges enda renodlade glasmuseum – Ett kunskapscentrum där det historiska ger
perspektiv åt samtiden. Museet har Sveriges mest omfattande konstglassamling som
består av ca 40.000 föremål från olika glasbruk av ett 50-tal konstnärer som har arbetat
i materialet glas.



är ett forum för en kvalitetssäkrad pedagogiskt programverksamhet för barn och
ungdomar där ett levande kulturarv som hela tiden används och utvecklas.



är en kreativ mötesplats för delaktighet och experimentella processer, där konstnärer,
designers och besökare träffas och samverkar. Samarrangemang och
sektorsövergripande allianser och inflytande från besökarna ökar delaktigheten.
Upplevelsen och besökaren står i centrum. Besökarna integreras och har möjlighet att
pröva på och undersöka hur det känns att arbeta med glas och utveckla sin kreativa
förmåga.



Glasmuseet är ett forum för internationella utbyten, mångfald och konstnärlig kvalitet.
Samtida nationella och internationella konstnärer och designers bjuds in för att arbeta
och experimentera i museets glashytta med materialet glas och hitta nya uttryck.



är ett forum för konstnärlig förnyelse och kvalitet som verkar för att utveckla det
svenska glaset och vidga begreppet glas.



är en regional utvecklingsfaktor. Genom sin roll som kreativ mötesplats för
glasområdets nationella och internationella aktörer verkar The Glass Factory för att
vara en vitaliserande kraft för framtidens Glasrike och dess glasproduktion.1



är en representant för det regionala och nationella kulturhistoria.

The Glass Factory, Plandokument, s. 10
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3. Förutsättningar


Samling
Museets samling, regionens kulturarv, omfattar mer än 40.000 glasföremål (konst- och
bruksglas) och ca 100.000 arkivalier (ritningar, dagböcker, klipp mm), en kulturell
skatt som visar produktionen över fyra av de för svensk glaskonst mest betydelsefulla
glasbruken. En samling som inbjuder till varierande utställningar, samarbeten med
regionens befolkning, tvärvetenskapliga grepp och internationella samarbeten.



Faciliteter
Lokalen med glashytta och museum inom samma väggar inbjuder till en lång rad
aktiviteter där besökaren kan vara aktivt deltagande i produktionen av upplevelser.



Personalens kompetens och kontaktnät
Personalen har en lång erfarenhet av utställningsverksamhet, museipedagogik, publik
verksamhet, dokumentation och glas som konst och kulturarv som tillsammans med
ett brett regionalt, nationellt och internationellt kontaktnät skapar goda förutsättningar
för en kreativ verksamhet.
Museet har fyra stycken heltidsanställda, en museichef (utställningsproduktion,
marknadsföring, planering och genomförande av programverksamhet,
personalansvar), en utställningstekniker (utställningsbygge/städning, reception), en
museipedagog (program, pedagogiska program, visningar och events) och en
museiassistent (dokumentation/samlingar/museibutiken/reception).
Museet har en deltidsanställd person för städning och sommarpersonal.
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Konstnärsrådet
Konstnärsrådet och museets referensgrupp, bestående av fem kända svenska
glaskonstnärer med ett omfattande internationellt kontaktnät, är en påtaglig styrka för
museet då de utöver sitt kontaktnät, konstnärliga verksamhet även bidra med
utveckling och marknadsföring av verksamheten (som faddrar).



Strategiska allianser
Upparbetade relationer med Konstfack, Glasakademin, Beckmans, IASPIS,
Designarkivet i Pukeberg, Glasriket AB, Kosta Art Hotell, Kalmar Konstmuseum,
Kalmar läns museum, Smålands museum, Amerikansk-svenska institutet,
Linnéuniversitetet, Tacoma museum of Glass, Cirkus i Glasriket, Riksglasskolan i
Orrefors, Glasrikets olika glasbruk, Pilchuck School of glass, Röhsska Museet,
Nationalmuseum, mm, som stärker museets varumärke nationellt som internationellt.
Samarbeten skapar också förutsättningar för en bredare målgrupp. Exempelvis riktar
sig Designhouse Stockholm mot Open minded people with a mental age between 2545 years an with a high interest in functional and beautiful design objects with a
special Scandinavian touch2.

Designhouse Stockholm, Facts & Figures

6



Glasriket
The Glass Factory har en styrka i at vara kopplat till starka varumärken som Glasriket
och Boda glasbruk.



Samarbete med Designhouse Stockholm
The Glass Factory samarbetar med Designhouse Stockholm som är ett etablerat och
internationellt varumärke sedan 1992 med huvudsätet i Stockholm. Glasmuseet och
Designhouse Stockholm samarbetar kring olika events och konferenser och
marknadsföring (där Designhouse Stockholm har företagets internationella
marknadsföringskanaler som The Glass Factory har stor nytta av, t.ex Formex,
MOMA, Modern Museum of Art, där olika glasprodukter och föremål ställs ut mm).
Samarbete finns vidare genom sponsring och olika paketlösningar,
receptionskostnader och workshops mm i glashyttan.



En etablerad turistnäring
Kalmar län har under de senaste åren upplevt en stark turism. 2008-2009 ökade antalet
gästnätter inom länet med 23,3% vilket var klart över genomsnittet i landet.3 Det finns
flera starka varumärken inom regionen såsom Glasriket, Astrid Lindgrens Värld och
Öland. Detta skapar möjlighet till en regional attraktivitet gentemot andra delar av
Sverige. Därutöver finns det flertalet campingplatser, vandrarhem, stugbyar samt
hotell (t.ex Kosta Art Hotell) som erbjuder ett brett omfång av
övernattningsmöjligheter i regionen. Detta kan främja en förlängning av de olika
målgruppernas stanntid i området. Genom ett samarbete med aktörer i området har
The Glass Factory möjlighet att ingå i olika paketlösningar och producera egna
paketerbjudanden.



Strategigrupp
Under år 2013 har det bildats en politisk strategigrupp med representanter från
samtliga partier samt ansvariga tjänstemän i Emmaboda, som har arbetat för att lyfta
museets regionala roll med målet att åstadkomma ett regionalt förankrat uppdrag för
museet och breddat engagemang från regionalt och nationellt håll.



Unik koncept
The Glass Factory är unik eftersom museet är Sveriges enda renodlade glasmuseum
som kan profilera sig hela vägen. Det finns möjlighet att så småningom söka nationellt
ansvar för glas i Sverige.



Glasrikets strukturomvandling och Glasriket-utredning
The Glass Factorys roll är speciellt viktig i samband med regionens och Glasrikets
strukturomvandling där museet presenterar en ny möjlighet att arbeta med glas, både
vad det gäller förmedlingen av glas som kulturarv och genom att stödja den framtida
utvecklingen av glaset genom samverkan med olika nationella och internationella
aktörer. Detta kommer också fram i Regeringens Glasriket-utredning som skapades
under våren 2012, där The Glass Factory är inskriven som en framtida möjlighet för
regionen.4

3

http://www.svd.se/nyheter/inriket/karv-turiststatistik-for-manga-regioner 3344373.svd (hämtat 20110820)
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Ovriga-publikationer/rapportglasriket.pdf
4
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4. Målbeskrivning 2013
 Målet för år 2013 var att med anställd personal av fyra personer planera, marknadsföra
och genomföra årets kvalitetssäkrade utställningar, hemsida, program, museibutik
samt planering av höstprogram och utställningar. Verksamhetens fokus har legat att
implementering, både regionalt, nationellt och internationellt samt ökning av besökare
bl.a genom bussresor.
5. Verksamhet 2013
5.4 Utställningar under våren 2013


”Charles Schneider – färgens magi i franskt art deco glas”
16/2 – 12/5 2013

Utställningen om Charles Schneider bygger på de omfattande samlingarna av Barlach Heuer
och Laurence och Jean-Pierre Serres. Utställningen har sedan hyrts ut till Röhsska museet i
Göteborg (maj-september 2013) och Finlands Glasmuseum i Riihimäki (februari-maj 2014).
Utställningen har producerats i samarbete med Musée des Arts Décoratifs, Louvren i Paris.
Utställningen invigdes av Stefan Carlsson, Landshövding, Kalmar län.
Utställningen fick väldigt bra press på bl.a DN och Gods och Gårdar.
I samband med utställningen arrangerades temadagen ”French Connection” den 5/5 2013 med
olika föreläsare, bl.a Jean-Luc Olivie från Musée des Arts Décoratifs, Louvren, se
programverksamhet.

Om utställningen:
Läroåren och grundandet av bruket
1897 började Charles Schneider (1881-1953) på l`Ecole des Beaux-Arts i Nancy, en skola
som fokuserade på jugendstilen. Några år senare skrev han in sig på l`Ecole des Beaux-Arts i
Paris. Samtidigt fick Charles kontakt med det kända glasföretaget Daum och arbetade från
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1906 till 1911 med mindre medaljformade, slipade cameo-glasbilder, en teknik som han
senare skulle använda i sin egen produktion.
Från och med 1905 arbetade Charles som modellör hos glasföretaget Daum. Tillsammans
med sin äldre bror Ernest som arbetade i företagets säljavdelning lämnade han firman för att
1913 tillsammans med arkitekten Henri Wolf starta ett eget glasbruk under namnet
”Schneider Freres et Wolf”. Bara ett år senare fick bruket stänga på grund av Första
världskrigets utbrott för att efter krigets slut på nytt starta upp glastillverkningen i Epinay-surSeine.
Redan från början hittade det nya företaget sin profil under Charles’ ledarskap. Han var en
kreativ visionär, och dessutom en produktiv tecknare som ensam ritade företagets alla
modeller. Redan tidigt frigjorde han sig från Nancyskolans jugendstil och började arbeta med
nya enklare former med mindre dekor och klara färger som skulle göra honom till en av art
deco-stilens främsta företrädare och glasets förnyare: Charles Schneider blev ”Glasmästaren i
Epinay”.

Parisutställningen 1925 och art deco-stilen
Parisutställningen 1925, ”Exposition internationale des arts décoratifs et industriels
modernes”, var en världsutställning som arrangerades i Paris för att manifestera de olika
ländernas utveckling inom konstindustri och konsthantverk. Fokus låg på arkitektur,
formgivning och konst.
Utställningen markerade också genombrottet för den nya art deco-stilen som fick sitt namn
efter utställningens titel. Stilen framhävde det individuella, dekorativa och exklusiva med
förenklade dekorer och kontrastrika, ofta starka, färger.
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Charles Schneiders formgivning var oerhört framgångsrik vid Världsutställningen i Paris
1925. Som jurymedlem i glasklassen visade han sitt företags produktion utom tävlan – en
produktion som innehöll allt från konstobjekt till lampor till färgade, blyinfattade fönster.
Glaset var gjort i jugendstil och den nya art deco-stilen.
Charles Schneider hade dessutom formgivit fönstrena och ljuskupolerna till tre av
utställningsarkitekturens fyra torn, samt delar av utsmyckningen till båtarna på floden Seine
som gjordes till utställningen av Paul Poiret.
Parisutställningen betydde ett genombrott för både Charles Schneider och hela företaget och
inledde en femton år lång period under vilken produktionen förkroppsligade det ”glada
tjugotalets” anda.

Produktionen blomstrar
Efter Parisutställningen ökade efterfrågan efter Charles Schneiders glas alltmer och
orderböckerna var fulltecknade. Vid den här tiden skötte den skicklige Ernest Schneider
tillverkningen som delades upp i två olika linjer - den ena signerades ”Schneider” och den
andra ”Le Verre Francais” (det franska glaset).
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Objekten som var signerade ”Schneider” var blåsta och färgade med pulverfärg och
modellerna var mindre kostsamma än produktionen av linjen signerad ”Le Verre Francais”,
som var gjorda i överfångsteknik med graverade och etsade dekor med olika djur- och
växtmotiv.
Schneider-bröderna fokuserade mycket på exportmarknaden, och Charles Schneider ritade
och producerade en speciell linje som signerades ”Charder” (”CHARles-schneiDER”).
Inom företaget forskade man dessutom för att öka antalet färger och förbättra färgkvalitén så
att man slutligen kunde erbjuda mer än femtio olika färgtoner, allt från ”röd tango” till
”absintgrön”.
Produktionen gick så bra att företaget gjorde flera omfattande investeringar, bland annat
tillbyggnader till fabriken och anställning av ny arbetskraft som ökade upp till femhundra
personer.
Formgivningen efter depressionen
Eftersom Schneider-företaget under 1920-talet hade fokuserat mycket på exportmarknaden,
drabbades bröderna hårt av den stora depressionen 1929. Företagets försvagade ställning
ledde till en kamp för överlevnad. Två år efter depressionen släcktes ugnen i Epinay-surSeine, men ytterligare ett år senare återupptogs arbetet igen för att skapa den årliga
kollektionen.
Vid 1930-talets början rörde sig Charles Schneider i en ny riktning mot skulpturala former
med tjocka påklipp i minimalistiskt, genomlysande glas - ibland blåsigt eller svagt färgat av
oxiderade stråk i Maurice Marinots stil. Sandiga eller etsade ytor lyfte vissa sobra, enfärgade
vaser. Med utgångspunkt i art deco-stilens lätta, eleganta design förutspådde Charles
formgiving nu studioglasets fria mer organiska, tyngre former och pekar mot glasets framtida
utveckling på 1960-talets början. År 1935 deltog Charles Schneider i den Internationella
utställningen i Bryssel och två år senare i Konst- och teknik-utställningen i Paris.
Efter att företaget lade ner sin tillverkning 1939, återupplivades det på 1940-talets slut på
samma plats av Charles Schneiders söner Charles Junior (1916-1984) och Robert-Henri
(1917-2000). Fram till sin död 1953 formgav Charles Schneider glas tillsammans med sina
söner. När glasbruket brann ned 1958 flyttades tillverkningen till Lorris i Loiret-distriktet i
norra Frankrike. Bruket stängdes 1981.
Genom The Glass Factorys nya samarbetspartners knöts det nya kontakter och den
internationella målgruppen ökade. Det skedde en ökning av besökare från storstäderna som
Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn.
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Statement! ”Catching Mist”
16/3 – 1/9 2013

Konstnärerna Konstnärerna Ned Cantrell från Danmark och Vidar Koksvik från Norge visar
utställningen ”Catching Mist” där de har arbetat med en ny metod för att utforska glasets
möjligheter. Utställningen är ett samarbete med Riksglasskolan i Orrefors.

Om utställningen
Det svenska glaset befinner sig i en stark förändringsprocess, både vad gäller formgivning och
konstnärligt uttryck, och glasindustrins ramar som förändras radikalt just nu. The Glass
Factory – Glasmuseet i Boda tycker att det är nödvändigt att sätta fingret på samtidens puls,
diskutera aktuella frågor kring glas och väcka debatt kring viktiga frågor som berör glasets
nya villkor. Därför har glasmuseet skapat programformatet ”Statement” där museet bjuder in
olika deltagare ur olika sammanhang som får möjlighet att berättar om sina tankar kring olika
aktuella teman som berör materialet glas.
Konstnärerna Ned Cantrell från Danmark och Vidar Koksvik från Norge visar utställningen
”Catching Mist” där de har arbetat med en ny metod för att utforska glasets möjligheter.
Utställningen är ett samarbete med Riksglasskolan i Orrefors där också de flesta föremålen
kommer att blåsas under v. 11 i olika workshops.
”Obstruktions-metoden” är en välkänd metod inom scenkonsten som innebär att man arbetar
medvetet med hinder, gränser och ramar som påverkar arbetet på nya, oförutsedda sätt. Dessa
hinder tillåter sedan konstnären att släppa kontrollen över sitt verk och konstnären tvingas att
hitta kreativa lösningar och arbetar med en mer slumpmässig arbetsmetod.
Ned Cantrell och Vidar Koksvik kommer att obstruera; driva på varandra, snubbla och
utmana sina invanda rutiner. Obstruktion ställer allt på huvudet, uppenbarar nya möjligheter
och tar oss ut ur vår trygghetszon.
12

Utställningen drog många besökare och Sveriges Konst- och bruksglasföreningen arrangerade
sitt årsmöte i samband med utställningens programpunkter. I samband med utställningen
arrangerades också en föreläsning och artist-talk, se program.
Utställningen hyrdes sedan ut till Danmarks glasmuseum i Ebeltoft, där det visades under
november 2013 till mars 2014. Detta blev också startpunkten till diskussioner om ett Nordiskt
Nätverk bland de nordiska glasmuseerna: Finlands glasmuseum i Riihimäki, Danmarks
glasmuseum i Ebeltoft och The Glass Factory i Sverige.
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”Update- Glasriket!”
20/3-25/8 2013

Emelie Ackerman anknöt till Glasrikets paradigmskifte genom att visa sitt projekt ”Orrefors
Difference” som kommenterade Glasrikets status och förändringsprocess. I samband med
utställningen arrangerades det programpunkten ”Berättarkafé” med Erika Lagerbielke
(Linnéuniversitetet) och Marianne Grauers, GLAFO (Glasforskningsinstitutet) som berättade
om Glasriketuppdraget och des möjligheter.
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”Brand New – Glas i ungas ögon”
23/3-21/4 2013

En utställning med ungas idéer om glas med glasföremål och reklamfilmer som har skapades
av elever på Bjurbäcksskolan i Emmaboda. Utställningen ingick i museets
Glaspedagogikprojektet och var ett samarbete med Skola och Kultur-projektet och Reaktor
Sydost.
Det finns en lång tradition av att ge presenter till sina nära och kära vid högtider och stora
händelser i livet, såsom födelsedagar, examen, dop och bröllop mm. Föremål i glas har alltid
varit uppskattade och någonting som förknippats med Glasriket. Elevernas uppgift har varit
att skapa framtidens glaspresent. I arbetet har det ingått att ta fram en skiss och föremålen har
sedan blåsts i glashyttan på The Glass Factory. I samarbete med Reaktor Sydost har eleverna
sedan gjort reklamfilmer till sina objekt som har ställts ut tillsammans med eleverna
glasobjekt.
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Ur samlingarna ”Glasarbetarna!”
27/4-2/6

För att kunna tillgängliggöra museets samlingar har The Glass Factory initierat formatet ”Ur
samlingarna” där museets omfattande glassamling visas tematiskt.
Under våren 2013 har museet fokuserat på temat ”glashantverk” som en basverksamhet vars
kunskap ligger till grund för både industrin och för studieglaset som håller på att utvecklas i
stor omfattning just nu.
The Glass Factory har därför visat utställningen ”Glasarbetarna” med historiskt och samtida
glas av några av Sveriges skickligaste glasarbetare.
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”Nordic Glass c/o The Glass Factory”
1/6 2013 – 12/1 2014

Vandringsutställningen “Nordic Glass” producerades i samarbete med Näs konsthantverk och
Perra Museum i Istanbul. Utställningen ger en överblick över glas i Skandinavien och dess
förändring under de senaste åren. Utställningen visades först på the Glass Factory för att
sedan flytta till Perra museum i Istanbul som också producerade en katalog.
Projektet har fått bidrag av Nordiska Kulturfonden och i projektet ingår även ett utbyte mellan
Turkiet och Norden i form av en utställning med turkiskt glas samt workshop som visas under
sommaren 2014 på The Glass Factory.
Deltagande konstnärer:
Sverige : Bertil Vallien, Ulrica Hydman-Vallien, Paul Grähs, Gunilla Kihlgren, Åsa
Jungnelius, Ludvig Lövgren, Fredrik Nielsen
Finland: Oiva Toikka, Hans Christian Berg, Anu Penttinen, Markku Salo, Vesa Varrela,
Camilla Moberg
Danmark: Pernille Braun Jörgenssen, Pipaluk Lake, Stine Bidstrup, Susanne Jöker Johnsen,
Trine Drivsholm
Norge: Ingrid Tvedt Nord, Vidar Koksvik, Benjamin Slotteröj, Tanja Saeter, Kari Håkansson
Island: Aesa Björk Thorsteinsdóttir
Samarbetspartner:
Swedish Embassy, Ankara, Swedish Consulate, Istanbul, Embassy of Finland, Ankara,
Ornamo, Finland, Embassy of Denmark, The Glass Furnace, Istanbul Pasabahce Glass
Works, Istanbul, Nääs Art and Craft, Norwegian Association for Arts and Crafts, Sekreteriatet
för Bornholms Glassbiennale, The Glass Factory – Glasmuseet i Boda.
Utställningen invigdes av Dr. Cilla Robach, intendent vid Nationalmuseum i Stockholm.
Utställningen fick väldigt positiva recensioner på nationell nivå bl.a på DN´s
kultursidor, i tidningen ”Svensk Konsthantverk” och Expressen.
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Avgångsutställning Orrefors Glasskola och Konstfackskolan
15/6 – 25/8 2013

Under 2013 har The Glass Factory dessutom samverkat med Riksglasskolan i Orrefors och
Konstfackskolan. Både Orrefors Glasskola och Konstfackskolan hade en referensgrupp som
museichefen arbetade fram två avgångsutställningar med.
Glasskolan i Orrefors “Glas Vegas”
Individuellt har gruppen valt att fokusera på ett brett spektrum av tekniker och uttryck, vilket
återspeglade de olika riktningar av samtida glas idag. Från funktionellt glas till skulptur,
gemensamt för gruppen är önskan att upptäcka nya sätt att kommunicera den traditionella
glasformningen i den föränderliga glasvärlden.

Konstfacks examensutställning
“Making Matter”
Mette Colberg, Terese William Waenerlund, Matilda Kästel och Hanne Mago Wiklund från
Masterprogrammet på Konstfacks Keramik & Glas visar sina examensarbeten. Trots de skilda
uttrycken förenas de i sitt intresse för materialet, där sociala och kulturella frågeställningar
behandlas, transformeras och gestaltas.
Med stor bredd vad gäller både intresseområden och kunskap, i kombination med
konsthantverkets historia och unika, rörliga position skapas ett utmärkt läge för ifrågasättande.
Inte bara av den egna praktiken, utan även frågor om materiell kultur genom tillämpning inom
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olika områden i samhället. Med utställningen Making Matter visas en ny generations tolkning
av det samtida konsthantverket, samt ges tillfälle för dialog kring ämnet.
Utställningens invigningstalare var formgivare och konstnär Ludvig Löfgren.
Genom att kunna visa Konstfackelevernas examensutställning har samarbetet med en av
Sveriges viktigaste nationella Institution inom utbildning för glas utökats ytterligare.
Kopplingen till institutioner med nationellet uppdrag kommer att strategiskt stärka The Glass
Factorys regionala och såsmåningom nationella uppdrag.
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5.5. Utställningar under hösten 2013


“Oscillations – inside out”
14/9 – 6/10 2013

Det residency-baserade projektet “Oscillations – inside out” är ett samarbete med Kalmar
Konstmuseum och Kultivator med stöd av IASPIS I Stockholm. The Glass Factory hade
bjudit in den tysk-amerikanska konstnären Anna Mlasowsky att bo och vara verksam i Boda
glasbruk i två månader under juli och augusti. Utställningen ”Oscillations - inside out” är
resultatet av denna residency och en avslutning på ett projekt som handlar om att fånga och
materialisera rörelser och ljudvågor i glas. De utställda verken belyser olika former av rörelse
och försöker att fånga och frysa dem.
Anna Mlasowsky har samverkat med Edmund Campion som är professor i Music
Composition och Co-Director på Center for New Music and Audio Technologies på
University of California, Berkeley, fysikern Sascha Trommler från Leibnitz Institut och
musikern Thorsten Scheppers.
Projektet var ett internationellt projekt med nationella medel, där IASPIS genom att avsätta
medel, ville främja det konstnärliga utbytet i Kalmarregionen ytterligare. Regionen blev
speciellt utvald på grund av sina institutioner med kvalitetssäkrad verksamhet, bl.a The Glass
Factory, som redan hade påbörjat att arbeta innovativt, nyskapande och utvecklande.
I samband med utställningen genomfördes det ett föredrag och Artist Talk med Mailis
Stensman, konstkritiker och författare, se program.
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”Design i Glasriket, Garden Glory”
21/9 – 26/1 2014

Utställningen ”Garden Glory” och projektet ”The Phoenix project blogg” ingick i projektet
Design i Glasriket som genomfördes i hela Glasriketregionen. I utställningen ”Garden Glory”
visade museet en blomsterträdgård och en fruktträdgård med föremål med blomster- och
växtmotiv av formgivarna Lisa Bauer, Monica Backström, Ken Done, Kjell Engman, Paul
Hoff, Ulrica Hydman-Vallien, Sigurd Persson, Bertil Vallien, Ann Wärff, Göran Wärff och
Gunnel Sahlin som har präglat Glasrikets design under tre årtionden.
Föremålen i utställningen är ett utmärkt exempel på hur växtriket kan gestaltas på vitt skilda
sätt – från Lisa Bauers skålar med oerhört detaljerade, naturtrogna graverade motiv till Ulrica
Hydman-Valliens stiliserade tulpaner och blommor, målade med breda, hetsiga färgstråk. Ann
och Göran Wärffs pressade skål- och tallriksserier ”Grape” och ”Party” blev stora succéer när
de introducerades i början av 1970-talet, och är än idag mycket omtyckta. Vissa föremål,
såsom Monica Backströms svampar, träd och blommor, är direkt sprungna ur en specifik
tidsperiod. På 1970-talet, när ”gröna vågen” svepte in över Sverige, levde Monica Backström
på landet med grönsaksodling och bärplockning som självklara inslag i vardagslivet. När hon
fick fria händer att skapa föremål för en utställning i Australien var det därför naturligt att
utgå från den småländska skogen.
Monica Backström reste julen 1993 till Spanien för att hälsa på sin gudmor, glasformgivaren
Mona Morales-Schildt, i La Haradura. Under sin vistelse i Spanien upplevde hon Alhambras
trädgårdar, med knoppar och blomställningar i frostigt vitt mot berget Sierra Nevada. Ur
besöket växte så småningom arbetet med frukter, groddar och frön i glas fram. Först i form av
kollektionen ”Livets nektar” med böljande fat- och skålformer samt överdådiga knoppar i en
syrlig färgskala. 1995-96 introducerades ”Paradiso” – fullmogna, färgstarka frukter i generösa
former.
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”The Phoenix Project Blogg”
21/9 - 31/12 2013

En interaktiv utställning om Circus Glass Royales projekt ”The Phoenix Project”. I samband
med utställningen genomfördes en performance med Eino Mäkelä i glashyttan.
The Phoenix Project är ett interdisciplinärt konstnärligt utvecklingsprojekt som verkar för
ökad internationell och interregional samverkan.
Glasblåsaren Eino Mäkelä skulpterar Fågel Fenix i samarbete med glaskonstnären Nina
Westman. Ett performance där samspelet mellan konstnär och glasblåsare är det centrala
temat. Samarbetet mellan konstnär och glasblåsare har varit en viktig del av utvecklingen
inom svensk glasindustri och glaskonst. Det har lett fram till innovation av nya tekniker och
konstnärliga produkter vid tillverkningen av glas.
Circus Glass Royale – Cirkus i Glasriket har tidigare arbetat skulpturalt med formblåsning
och sammansatta element t ex i föreställningen Black Madonna. I The Making of Phoenix
blåses och formas skulpturen på frihand utifrån en skiss.
The Phoenix Project är ett interdisciplinärt konstnärligt utvecklingsprojekt som verkar för
ökad internationell och interregional samverkan. Projektet genomförs 2013-2016 med stöd
från Statens Kulturråd, Växjö kommun, Emmaboda kommun, Nybro kommun,
Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Södra Småland. Projektet genomförs i
samarbete med ett flertal samarbetspartners. Projektets blogg finns att följa
på:http://www.phoenixprojectinter.blogspot.se/
Projektet genomförs 2013-2016 med stöd från Statens Kulturråd, Växjö kommun, Emmaboda
kommun, Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Södra
Småland. Projektet genomförs i samarbete med ett flertal samarbetspartners bl a The Glass
Factory i Boda.
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“BV – Best of Bertil”
19/10 – 1/12 2013

Med anledning av Bertil Valliens 50-årsjubileum som glaskonstnär visade The Glass Factory
utställningen ”BV - Best of Bertil” under perioden 19/10-1/12 2013.
Bertil Vallien började som formgivare på Åfors glasbruk 1963, och är idag en av världens
mest erkända glaskonstnärer.
Utställningens fokus var hans tidiga, experimentella glas från 1960- och 70-talen,
med limblästring, sandgjutning och sandblåsning som viktiga tekniker. Många föremål i
utställningen har aldrig tidigare visats!
Glasobjekten kompletteras med material såsom foton, bildspel, filmer, skisser och Bertil
Valliens egna minnen och tankar kring föremålen.
Laudatorer:
Veine Franzén, Susanne Gustavsson, Christos Papadopoulos, Eva Kraemer Karlsson och Lars
Larsson

Om utställningen
1959 tillbringade Konstfackeleven Bertil Vallien en sommar som praktikant hos Erik Höglund
på Boda glasbruk, och året därpå ritade han sin första glaskollektion för Åfors glasbruk. Ett
kort gästspel, som följdes av två år i USA med anställning som formgivare på en
keramikindustri i Los Angeles. 1963 återvände han på allvar till Åfors. Boda glasbruks profil
hade redan föryngrats och förnyats med rekryteringen av Erik Höglund 1953, och även Åfors
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behövde hävda sin plats i förändringarnas 60-tal. Entré: Bertil Vallien. 1964 rekryterades Ann
och Göran Wärff till Kosta, och ett år senare kom Monica Backström till Boda glasbruk. En
gemensam nämnare för de unga formgivarna var viljan att experimentera och bryta sig loss
från begreppen ”Scandinavian Design” och ”Swedish Grace” och dess svala funktionalism. I
Barometern, 12/3 1990, förklarade Bertil Vallien tidsandan på det här sättet:
”Vi var en ung och glad formgivargeneration som kom till Småland. Vi kämpade emot det
kyligt förfinade, mot tidigare designergenerationers krav, som låg som en varm filt över oss.
Vi sökte friheten och var förbannade på det strikta och strama. Vår generation drack helst
rödvin direkt ur flaskan och öl ur burken. Glasen skulle vara stora och stabila med tjocka
ben.”
Med hjälp av skickliga hantverkare förverkligade han skisser på exempelvis servisglas, skålar,
kannor och vaser som med sina nya färger och rustika former låg rätt i tiden. I takt med de
kommersiella framgångarna ökade också möjligheterna att få experimentera konstnärligt med
glaset. De första försöken blev flaskor och olika kärlformer blåsta i ståltrådskonstruktioner
som tillät glasmassan att svälla fritt och forma sig själv. Färginslagen i kärlen inspirerades av
upphittade kartonger med färgkross i Ernest Gordons före detta ateljé. En fortsättning på
dessa formexperiment var de höga, tornliknande flaskorna i klarglas och petrolblått där olika
formar ställdes och byggdes på varandra.
Sandgjutning var en metod som Bertil Vallien tog upp i en längtan att frigöra sig från det
förfinade, glittrande glaset och arbeta tredimensionellt och skulpturalt – ibland med medvetna
inslag av kitsch. De skrovliga, sandiga ytorna slöt ljuset inne istället för att reflektera det, och
gav en möjlighet att ”bryta den etablerade glaselitens förfining” som Bertil Vallien själv
uttrycker det. Bruksledningen var förfärad; gränsen för vad som var tillåtet i experimentväg
var nådd. Men tack vare de kommersiella framgångarna som formgivare lät de honom ändå
hållas med hjälp av Henning Linnér som ställde upp och hjälpte till på kvällar och helger,
nästan i lönndom. Sandformarna improviserades fram under tillverkningens gång, med hjälp
av olika upphittade föremål som gjorde avtryck i sanden. Synen på pressning och gjutning av
glas, och de som utförde den, var också en annan. Gjutarna, de som inte var skickliga nog att
blåsa glas, tillhörde ”den lägsta kasten” i hyttan och var en förbisedd yrkeskategori. Länge
fanns motståndet till sandgjutningen kvar, ända tills 1980 då samtliga båtar såldes på en
succéutställning i New York. Idag är synen på gjutning lyckligtvis en helt annan; gjutarna har
fått en upprättelse. Bertils ”gjutfredagar” i hyttan är speciella tillfällen som både han och
gjutarna ser fram emot.
En vidareutveckling av sandgjutningen var blåsningen i sandformar, som gav upphov till
mjuka, oregelbundna former. De sköra sandformarna kunde bara användas en eller två gånger,
vilket betydde att alla objekt i stort sett blev unika. Den skimrande ytan uppnåddes genom att
tennklorid löstes upp i vatten. När vätskan droppades över den varma glasmassan förångades
vattnet, och lösningen angrep ytan och efterlämnade den speciella iriserande effekten.
I början av 1980-talet såg utsikterna dystra ut för det svenska handgjorda glaset. Trots statliga
utredningar och investeringar i glasindustrin drabbades ett flertal bruk av nedskärningar eller i
värsta fall nedläggningar. Det svenska glaset var uträknat – det troddes inte kunna konkurrera
med det billiga maskingjorda glaset från utlandet, och två alternativ ställdes mot varandra i
diskussionen om Glasrikets framtid – hantverket eller maskinen. En av dem som försvarade
hantverket var Bertil Vallien, som i en debatt 1981 föreslog följande: ”Låt oss stå för de
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positiva och fräsiga nyheterna inom branschen, samtidigt som vi vårdar det bästa ur svensk
glastradition!”
Fyra år tidigare hade han därför introducerat konceptet ”Artist Collection” - handgjort
konstglas i obegränsad upplaga - som blev en stor framgång. Konceptet tog sin början med ett
manifest, med just namnet ”Artist Collection”, som Bertil Vallien skrev till Erik Rosén.
Målsättningen var att ge glasblåsarna ökad kreativ frihet i sitt hantverk och bryta
massproduktionen. Även servisglaset var vid denna tid helt uträknat, och därför var det en stor
överraskning när Bertil Valliens servis ”Chateau” blev en stor succé vid lanseringen 1981.
Den har sedan dess blivit Sveriges mest sålda glasservis och finns fortfarande i Kosta Bodas
sortiment.
Utställningen fick positiva recensioner på alla regionala tidningar och även nationellt t.ex i
Svenskt Konsthantverk mm. Besöksantalet ökade genom utställningen.
I samband med utställningen genomfördes ett finissage med föredrag och filmvisning, se
program.



”Glasklart”
6/12-31/12 2013

Eleverna från Bjurbäcksskolan visade sina arbeten från höstterminens tillvalskurs som har
arrangerats i samarbete mellan Bjurbäcksskolan och The Glass Factory inom ram för
Glaspedagogikprojektet.
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Statement! ”Searching the archives for a place called Glasriket”
14/12 – 26/1 2014

För att fortsätta uppmärksamma Glasrikets historia samt dess paradigmskifte genom olika
projekt visade museet konstnären Petra Thorgrens objekt i en utställning där hon använde sig
av museets arkiv för att skapa sig en bild av vad Glasriket är eller har varit utifrån foton,
marknadsföringsmaterial, artiklar och skisser. I sin utställning undersökte Petra Thorgren
speciellt kvinnornas roll i Glasrikets historia.
Utställningen var en fortsättning på tidigare projekt med temat plats och historieskrivning.
Vad gör en plats till en plats, och hur väljer man att berätta om den sedan?
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Sigga Heimis och Corning Glass Lab
7/12 2013 – 9/3 2014

Under vintern 2013 har den isländska designern Sigga Heimis visat sitt senaste designprojekt i
samarbete med GlassLab, ett designprogram på Corning Museum of Glass i USA.
Sedan 2007 har Sigga Heimis och Corning Museum of Glass arbetat med en serie bestående
av mänskliga organ. Allt började med en komplett uppsättning av organprototyper som
producerades på GlassLab på ArtBasel Miami. Kollektionen har vuxit och innefattar stora
ögon, hjärtan, hjärnor, blodkroppar och många andra objekt.
”Glas är fascinerande, inget annat material har samma förmåga att så ögonblickligen fånga
vår uppmärksamhet”, säger Sigga Heimis.
Sigga Heimis är en frilansande designer som är baserad i Reykjavik på Island. Hon har arbetat
för företag såsom IKEA och Fritz Hansen, och många andra. Corning Museum of Glass anses
vara ett av världens mest framstående glasmuseer. Dess designprogram GlassLab erbjuder
designers en unik möjlighet att utforska koncept i glas. Designers skapar prototyper i
samarbete med glasblåsare; antingen i publika ”designperformances” eller privata workshops.
Syftet med GlassLab är att inspirera designers att upptäcka (eller återupptäcka) glas genom att
arbeta med den varma glasmassan i hyttan, vilket uppmuntrar till innovativ design i
materialet.
Utställningen är ett internationellt samarbete mellan Trendgalleriet i Stockholm, Sigga
Heimis, Corning Museum of Glass ”Glass Lab” och The Glass Factory.
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5.6. Program
Museets allmänna programverksamhet under 2013 har i stor utsträckning varit kopplad till
utställningsverksamheten, vilket gav ett stort mervärde och hjälpte till att öka antalet besökare
samt genererade ett stort antal nya samarbeten. Både utställnings-och programverksamheten
har under året 2013 fokuserat på den samtida situationen i Glasriket, där museet har fungerat
som ett forum för samtida diskussioner med utgångspunkt i en historisk kontext.
Under 2013 har museet dessutom utvecklat sin ateljéverksamhet för barn och unga.
Verkstäder för fusing, lampwork och varmt glas ger barn och unga möjlighet att utforska
glaset som material och uttrycka egna idéer i kreativa processer.
På museet kan barn och unga prova på olika aktiviteter kopplade till materialet glas och våra
utställningar. The Glass Factory erbjuder visningar för barn och unga, pedagogiska program,
lovverksamhet för barn och unga samt prova-på aktiviteter och workshops för museets
besökare.
16/3 Föredrag ”Catching mist”, av konstnärerna Ned Cantrell och Vidar Koksvik, kl.
15.00, inträde 50.-.
20/3 Update-Glasriket! Berättarkafé
Marianne Grauers, VD för Glasforskningsinstitutet i Växjö och Erika Lagerbielke, formgivare
och professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet berättar om Glasriketuppdraget, nya projekt
som ”Smart Housing” mm och ”Nya möjligheter för glaset och Glasriket”, kl. 18.00, inträde
50.-, kaffe och snacks ingår.
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26/4 Glasshow ”Boda Builders”,
Invigning av Glasrikets Glashelg
Mot Boda glasbruks historiska bakgrund samt The Glass Factorys uppkomst och dess
betydelse för Glasriket arrangerade museet glasshowen ”Boda Builders” där publiken fick
möta några av Glasrikets skickligaste glasblåsare och konstnärer i en spännande glasshow!
Buffé och glasshow, Åsa Jungnelius, Ludvig Löfgren, Wilke Adolfsson, Micke Johansson,
Morgan Persson, Peter Hermansson, Fredrik Nielsen, Nina Westman.
kl. 18.00-20.30, inträde 395.- per person. Glasshowen var fullsatt.
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27/4 och 28/4 Glashelgsvisningar
av museets glaskällare och utställningar, kl. 13.00, inträde 50.-.
27/4 Släktforskning Crossing Borders ”Glasarbetarna-var kom de ifrån?” Prova på att
släktforska och få hjälp att söka dina rötter! Samarbete med Svenska Emigrantinstitutet,
kl.14.00.
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5/5
Temadag ”The French Connection”, föredrag, buffé och glasshow, om utbytet mellan det
svenska och franska art deco-glaset under 1900-talets första del, med Jean-Luc Olivie,
direktör, Musée des Arts Décoratifs, Louvren, Paris, Kerstin Wickman, prof. em i design- och
konsthantverkshistoria, Börje Åkerblom, glasshow med formgivare Lena Bergström i
glashyttan, kl. 15.00-18.30, 395..

I samband med Glaspedagogikprojektet och utvecklingen av ateljéverksamheten arrangerade
museet ett omfattande program för barn och unga som museets pedagog genomförde:
22/2 Sportlovskul
Öppen ateljé för barn och unga!
Vi utforskar museets utställningar, inspireras och skapar egna föremål i glas,
kl. 13.00-15.00. Programmet passar alla barn och unga från 5 – 16 år, 60.- per barn.
3/4 Påsklovskul
Öppen ateljé för barn och unga!
Vi utforskar museets utställningar,
inspireras och skapar egna föremål i glas,
kl. 13.00-15.00. Programmet passar alla barn och unga från 5 – 16 år, 60.- per barn.
27/4 Öppen ateljé
Öppen ateljé för barn och unga!
Vi utforskar museets utställningar,
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inspireras och skapar egna föremål i glas.
Tema: Glasarbetaren, kl. 13.00-15.00.
Programmet passar alla barn och unga
från 5 – 12 år, 70.- per barn.
Lilla Glasskolan!
Är du nyfiken på glas? Prova på glasteknikerna gravering, glasmålning och glasfusing. Med
ett spännade tema utforskar vi glaset som material, glasets historia och skapar egna föremål.
26/6 kl. 12.00 – 16.00
En dag med tema glas för barn i
åldern 7 -12 år, 140.- per person.
28/6 kl. 12.00 – 16.00
En dag med tema glas för barn i åldern 13 - 16 år, 140.- per person.

Sommarateljé!
1/7 - 15/8 mån-fre 13-15
Öppen ateljé för barn och unga! Prova på att måla och gravera glas eller skapa något
spännande med glaspärlor!
Anmälan på plats, 70.- per person.
Öppen hytta!
1/7 - 15/8 mån-fre 15-17
Prova på glasblåsarrollen! Blås en
alldeles egen glaskula och gravera den
i vår ateljé när du hämtar den dagen
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efter. Anmälan på plats, 120.- per person.
Stora Glasskolan!
Missa inte sommarens häftigaste sommarkurs för barn och unga! Under tre dagar har du
möjlighet att arbeta kreativt med glas. Du får delta i hela processen från skiss till färdigt
föremål i glashyttan,
29 – 31/7 kl. 12.00-16.00
Ålder: från 9 år, 250.- per person.
I samarbete med Cirkus i Glasriket.
14/9 Föredrag, av konstnären Anna Mlasowsky och Artist Talk, med Mailis Stensman,
författare och glaskännare, kl. 15.00, 50.-., i samarbete med Kalmar Konstmuseum, Kultivator
och IASPIS/Konstnärsnämnden.

36

21/9 Design i Glasriket,
Föreläsning och Designworkshop ”Glasrikets hjärta”, Åsa Johannisson och Nina
Westman från Circus Glass Royale föreläser om The Phoenix Project.
28/10 Frukostklubben
Frukost och tävlingar på museet, kl. 9.00, 10.-.
28/10 - 1/11 Höstlovskul
2/11 Alsboafton
Gratis inträde hela dagen! Nytt glas i utställningarna, visningar, glasmålning för barn;
Johansforsoktetten spelar konsert i glashyttan, kl. 20.00.
16/11 ”Glass is tomorrow” Berättarkafé och internationellt seminarium
Nya möjligheter för glas som praktik
Mot bakgrund av den aktuella situationen i Glasriket och med anledning av Glasrikeuppdraget
behöver nya möjligheter skapas. Under 2000-talets början utvecklades det nya förutsättningar
inom glasnäringen och idag befinner vi oss i ett paradigmskifte, där delar av konstindustrin
möter förändrade, livs- och konsumtionsmönster samt ett nytt konstnärligt förhållningssätt
som tillsammans ritar om kartan.
I början av juli 2013 har The Glass Factory i samarbete med Pro Materia arrangerat en
produktions-workshop inom EU-projektet ”Glass is tomorrow” som visade nya möjligheter
för glas som praktik.
Seminariet anknyter till EU-projektets tema och handlar om hur man med bland annat
konstnärlig forskning, individuella konstnärskap och ökad kontakt mellan utövare och företag
kan undersöka och utveckla glasets framtid.
Föreläsningarna är på engelska.
Seminariet var ett samarbete med Regionförbundet i Kalmar län, EU-projektet Glass is
tomorrow, British Crafts Council, Linnéuniversitetet och Riksglasskolan i Orrefors.
Deltagare:
Maja Heuer, museichef The Glass Factory,
”Introduction: Swedish glass - a practice in change”.
Malin Bendz-Hellgren, projektutvecklare, Glasriket-uppdraget,
”A coordinated effort to develop the Glasrikeregion, Glasrikeuppdraget.”
Rosy Greenlees, verkställande direktör, Crafts Council, London,
”New Routes to Sustainability - about the opportunities for how craft can develop in the
future”.
Åsa Jungnelius, konstnär, ”LAST”.
Charles Stern, konstnär/forskare inom glas, Konstfacksskolan, Stockholm, ”Peer to Peer
Craft”.
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Anders Wisth, konsulting inom affärsutveckling, marknadsföring och projektledning, bl.a
Designregion Småland,” How to make and improve business in collaboration between
designers and producers”.

Projektet anknöt till EU-projektet ”Glass is tomorrow” och genomfördes i samarbete med
Regionförbundet Kalmar län, Glass is tomorrow och British Crafts Council.
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30/11 Finissage
”BV - Best of Bertil”,
föredrag: Ola Terje, fotograf, visar spännande bilder om Bertils Valliens tidiga verksamhet,
Björn Boode, skribent och Vallienkännare berättar om Bertil Valliens bortglömda produkter;
filmvisningar:
”Dessa fantastiska smålänningar i sin charmiga ballong” och
”För formens skull - att förverkliga en dröm”, kl. 14.00 - 16.00, 50.7/12 ”The making of Phoenix”, interaktiv workshop,
kl. 13.00 - 16.00, var med och gör en gemensam fenix-fågel i glas, 395.- per person; fullsatt
Glasperformance och buffé,
kl. 17.00-19.00, kända glasblåsare/ konstnärer skapar glasfågeln ”Phoenix” - en symbol för de
nya krafterna i Glasriket, 395.- per person. I samarbete med Circus Glass Royale och The
Phoenix Project. Glasshowen var fullsatt.
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2/11 Julworkshop, Tiffany, gör din egen spegel, skål
eller fönsterbild med slipade färgade glasbitar som löds samman, kl. 11.00-17.00,
max 8-10 deltagare, 400.-.
14/12 Julworkshop, Glaspärlor, gör dina egna glaspärlor i olika färger och mönster!
Inga förkunskaper krävs,
kl. 14.00 - 17.00, max 8-10
deltagare, 400.-.kl. 11.00. Workshopen var fullsatt.
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5.7. Andra samarbeten
Under 2013 har museet samarbetat med Konstfack, Glasakademin, Beckmans, IASPIS,
Designarkivet i Pukeberg, Glasriket AB, Kalmar läns museum, Smålands museum,
Amerikansk-svenska institutet, Linnéuniversitetet, Tacoma museum of Glass, Cirkus i
Glasriket, Glasrikets olika glasbruk, Pilchuck School of glass, Röhsska Museet, Kris i Repris,
Nationalmuseum, Riihimäki Glasmuseum i Finland, ebeltoft Glasmuseum i Danmark,
Riksglasskolan i Orrefors, Nordic Heritage Center i Seattle, Louvren i Paris, Promateria,
Boisbuchet Designcenter i Frankrike, Nationalmuseum, Emigrantinstitutet, Danmarks
Designhögskole, MAVA, Smålands Kulturfestival, Medelhavsmuseum i Stockholm mm.
5.8. Dokumentation och samling
Under år 2013 har det byggts upp fler hyllor i glaskällaren och hela Bodasamlingen har gåtts
genom och ordnats kronologiskt och efter formgivare/konstnär. Genom olika utställningar bl.a
Bertil Vallien-utställningen har en del av Åfors glasbruks samling börjat dokumenterats.
Visningsverksamheten i glasmagasinet har fortsatt och det finns möjlighet för besökarna att
bokstavligt talat se alla föremål i samlingen som är uppackade.
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5.9. Pedagogisk verksamhet
Under året 2013 har museipedagogen vidareutvecklat den pedagogiska infrastrukturen och
initiera samarbeten med olika skolor bl.a med Montessori-förskolan. Under våren 2013
arrangerade The Glass Factory ett Skapande-skola-projekt med Bjurbäcksskolan.
6. Glaspedagogikprojektet
Under år 2013 har The Glass Factory vidareutvecklat utvecklat strukturen till ett innovativt
Glaspedagogikprojekt som har stötts av Kulturrådet, Regionförbundet och Skola och kultur
med 450.000-.

Glaspedagogikprojektets mål är att skapa en stark pedagogisk metod som stödjer ett
utforskande gränsöverskridande arbetssätt kring glas. The Glass Factory – Glasmuseet i Boda
vill utveckla en Glaspedagogik som stödjer barn och ungas möjlighet att skapa ny kunskap
om glas, Glasrikets och glasets kulturarv genom nyfikenhet, kreativitet och delaktighet.
För att skapa förutsättning för att uppnå mål och syfte med en Glaspedagogik har
ateljéverksamheten utvecklats. Syftet med en Glaspedagogik är att stödja ett långsiktig
kreativt lärande där barn och unga med utgångspunkt i eget skapande vågar utmana material,
tradition och kulturarv för att skapa ny kunskap och erfarenhet med utgångspunkt i materialet
glas.


Med stöd av en deltagande designprocess har målgruppernas önskemål, behov och
visioner kring glas och lärande utforskats. Lärare och barn och unga har deltagit som
experter i den utformande processen. En ny ateljé med verkstäder för fusing och
flamework ger ökade möjligheter för barn och unga att utveckla nya kunskaper och
erfarenheter om glas och Glasrikets kulturarv genom kreativa processer i glas.



Barn och ungas eget forum på museet med ateljé och utställningsmöjligheter skapar en
plattform för det fortsatta utforskande arbetet med utgångspunkt i barn och ungas
nyfikenhet, kreativitet och delaktighet.

Genom att utveckla långsiktiga och realistiska arbetsformer syftar en Glaspedagogik till att
skapa nya förutsättningar för barn och ungas kulturupplevelser genom delaktighet och eget
skapande samt att barn och unga skapar ny kunskap om glas och ges möjlighet att förstå,
gestalta och sätta in de nya kunskaperna i nya sammanhang.

42



Delprojektet ”Glas i ungas ögon” under våren 2013 kring film och glas i samarbete
med Reaktor Sydost har varit början på en utforskande process med utgångspunkt i
olika konstnärliga discipliner såsom konst, design, konsthantverk, film, musik, teater,
samt att utveckla ett interdisciplinärt förhållningssätt kring glas.

En viktig del i metodutvecklingsprojektet är att stärka banden mellan kulturinstitution, skola
och samhälle.


Den inledande fasen har fokus lagts på att förankra projektet i skolan. Genom en ökad
förståelse hos lärare och pedagogisk personal om hur glas som tema och
gränsöverskridande process kan verka för ökad måluppfyllelse i skolan, har möjlighet
skapats för den prioriterade målgruppen barn och unga att utveckla ett livslångt
lärande där de har möjlighet att påverka och vara delaktiga med utgångspunkt i deras
villkor och förutsättningar. Detta har möjliggjorts genom att erbjuda lärare
kompetensutveckling och egna upplevelser kring glas, Glasrikets kulturarv samt ett
nytänk om hur glas kan integreras i läroplanen och ingår i undervisning på ett nytt
tvärvetenskapligt sätt.

Mål för år tre är att utveckla en pedagogisk basutställning för barn och unga, ett pedagogiskt
material för skolan, en grafisk profil, en interaktiv hemsida, ett visuellt material med det
pedagogiska resultatet, en vandringsutställning samt en nationell Glaspedagogik-konferens
där kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner och andra intressenter bjuds in för att ta del av
resultatet, med syfte att öka och säkerställa tillgängligheten och verkar som uppföljning på
projektet.
Genomförande
Glaspedagogikprojektet genomförs tillsammans med lärare och elever på Bjurbäcksskolan åk.
7-9 i Emmaboda kommun samt en arbetsgrupp och referensgrupp från regionala, nationella
och internationella institutioner. Projektledare är museipedagog Helen Eklund och museichef
Maja Heuer på The Glass Factory. I arbetet med Glaspedagogiken ingår även Emma
Karlsson, dokumentationsansvarig som arbetar aktivt med att ta fram lärarhandledningar och
kompendier.
Glaspedagogikprojektet startade den 1 september 2012 och det första och andra projektåret
har finansierats av Kulturrådet, Regionförbundet i Kalmar län och projektet Skola & Kultur i
Kalmar län.
År 2012
Under det första projektåret har en grundläggande struktur för ett gemensamt utforskande
arbete med skolan, arbetsgrupp och referensgrupp utformats. Stor vikt har lagts vid att skapa
en bra struktur i samarbete med skolan för att utveckla en Glaspedagogik som stödjer ett
tematiskt ämnesintegrerat arbetssätt. Skolan genomför en organisationsförändring, och en
långsiktig process har påbörjats för att utveckla en ny organisation med plats för kultur och
som tar till vara på barn och ungas nyfikenhet, kreativitet och delaktighet. Med ett
utforskande arbetssätt har projektets första år gett resultat i form av en hållbar grund som ger
möjlighet att utveckla en stark pedagogisk metod där barn och unga skapar ny kunskap om
glas, Glasrikets och glasets kulturarv. Den grundläggande implementering som genomförts
under 2012, möjliggjorde att fokus kunde skifta under 2013 till att fokusera på
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gränsöverskridande processer i samarbete med våra samarbetspartners tillsammans med
målgrupperna.
År 2013

Under det andra projektåret har följande delar format processen:
 Samarbete med Linnéuniversitetet genom anställning av Pernilla Fridh, docent för design för
dokumentation/forskning av projektet;
 Samarbete med Konstfack genom anställning av Åsa Jungnelius, docent på Konstfack för att
genomföra 2 gränsöverskridande kompetensutvecklingsworkshops med målgruppen,
arbetsgruppen och intressenter (3/12 2013 och 17/12 2013);
 6 gränsöverskridande workshops (fusing och formgivning och blåsning) med målgruppen och
intressenter med olika konstnärer, bl.a Fredrik Nielsen, lärare på Mejan (27/4, 26/6, 28/6, 29/31/7 2013);
 Regelbundna arbetsmöten och workshops med arbetsgruppen på Bjurbäcksskolan, 1 gång i
månaden under perioden januari - april och augusti – december;
 Produktion och marknadsföring av eget program för barn och unga under 2013;
 Deltagande designprocess för att utforma pedagogisk basutställning och skapa barn och ungas
eget forum på museet: Förarbete till utställning ”Brand new – glas i ungas ögon” 23/3-21/4
2013, där en testgrupp med elever från Bjurbäcksskolan formgav framtidens glaspresent, som
sedan producerades tillsammans med eleverna i The Glass Factorys Hot Shop. I samarbete
med Reaktor Sydost och Skola och Kultur, producerades sedan reklamfilmer med eleverna
som tillsammans med elevernas objekt visades i en utställning på The Glass Factory;
 Utveckling av workshopsverksamhet i ateljén;
 Tillvalskurs ”Glasklart” introducerades och genomfördes som motor för
Glaspedagogikprojektet för Bjurbäcksskolans åk 7-9, en gång i veckan from augusti; kursen
var en full success med över 30 elever anmälda; utställning på museets forum för barn och
unga (”Glasklart”, 6/12 – 31/12 2013);
 17/12 2013 workshop, deltagande designprocess med eleverna från tillvalskursen för att
utforma pedagogisk basutställning;
 Initiering av nytt långsiktigt samarbete mellan olika förskolor och The Glass Factory. Under år
2013 besökte kommunens alla fem-åringar tillsammans med pedagoger The Glass Factory för
att arbeta undersökande och interdisciplinärt med glas i olika workshops.
 Utveckling av logo för pedagogisk basutställning;
 Ritning av pedagogisk basutställning;
 Arbetsmöten för att arbeta med utvecklingen av lärarhandledning/kompendier som ska vara
färdiga i april 2014 och testas i under visningen under hösten 2014 på Bjurbäcksskolan.
 Projektet har utvärderats av målgruppen, rapporten har sammanställts i samarbete med
Linnéuniversitetet av Pernilla Fridh (finns som bilaga).
 Projektet dokumenteras i en folder och broschyr av Pernilla Fridh som publiceras på
hemsidan.
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Målgrupper – effekter, delaktighet och eget skapande

De prioriterade målgrupperna: barn och unga, samt lärare och pedagoger inom skola och
kulturverksamhet har varit delaktiga i den utforskande processen för att utveckla en
Glaspedagogik. För att skapa delaktighet och främja nyskapande, har målgrupperna bjudits in
som medskapare under hela projektet. Eget skapande och delaktighet är grundläggande i dessa
processer, och målgrupperna har deltagit i gemensamma och fokuserade workshops med syfte
att förstå deras tankar, idéer och visioner kring glas, men även vilka behov, drömmar och
önskemål de har kring lärande.

Ytterligare målgrupper som vi nått med projektet är föräldrar och släkt till barn och unga,
vilket är två viktiga grupper när det gäller att nå ut till barn och unga. Detta har skett genom
att workshops har varit öppna för allmänheten, möten med föräldragrupper inom skola samt
ett nytt samarbete mellan museet och förskolorna (se ovan) under 2013.
Utgångspunkten för Glaspedagogikprojektet som avser att skapa långsiktiga effekter är att
målgruppernas delaktighet, inflytande och eget skapande vägleder projektet genom att deras
kunskap och erfarenhet gestaltas i den gemensamma utforskande processen. Målgruppernas
deltagande har varit avgörande, och målgruppernas perspektiv är värdefullt för att skapa ett
meningsfullt och hållbart resultat, en Glaspedagogik som främjar nytänkande och mångfald.
Effekter som den utforskande processen visar är att elever i skolan samt barn och unga vågar
testa, utmana och skapa någonting eget i förhållande till tradition och kulturarv. Barn och
unga har mött glas som material och Glasrikets kulturarv men också det allra senaste inom
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området glas, vilket ger dem möjlighet att med en fot i historien ta ett kliv in i framtiden och
vara med att skapa någonting nytt.
Viktiga effekter som blivit tydliga för lärare och pedagoger, är att de ser nya möjligheter att
arbeta med kultur i skolan och framför allt att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat.
Förankringen mot läroplanen har varit viktig och arbetet med att skapa förståelse kring hur en
Glaspedagogik blir en metod att öka måluppfyllelsen för elever i skolan och deras livslånga
lärande.
Samarbetspartners
The Glass Factorys samarbetspartners är uppdelade i arbetsgrupp och referensgrupp.
Arbetsgruppen har ett utformande och beslutande uppdrag och Bjurbäcksskolans personal och
elever, Kulturskolan och Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun och The Glass Factory
har utvecklat ett nära samarbete som bildar en kärngrupp. I gruppen ingår de prioriterade
målgrupperna, vilket skapar en förutsättning att i samarbete med övriga samarbetspartners
såsom Konstfack, Cirkus i Glasriket, Glafo, Linnéuniversitetet och Riksglasskolan Reaktor
Sydost, Kalmar Länsmuseum och Smålands museum/Kulturparken Småland genomföra olika
experiment, workshops, studiebesök, kompetensutveckling osv.
Referensgruppen har ett rådgivande uppdrag som är viktigt för att ge perspektiv till
Glaspedagogikprojektets utformning, både dess process och resultat. Referensgruppen består
av representanter från regionala, nationella och internationella institutioner; Virserums
Konsthall, Utvandrarnas Hus, Nationalmuseum, Röhsska museet, Glasakademin, Riihimäki
Glasmuseum, Finland, Glasmuseet i Ebeltoft, Danmark, Glasmuseet i Coburg Feste,
Tyskland, Glasmuseet i Frauenau, Tyskland, MAVA, Spanien, Tacoma Museum of glass,
USA, Kungliga Danska Designhögskolan, Danmark och Alto University, Finland.
Under Glaspedagogikprojektets andra år, 2013, har projektgruppen haft regelbundna analoga
och digitala möten med olika samarbetspartners där Glaspedagogiken har utvecklats genom
olika samarbeten kring workshops, experiment, studiebesök och kompetensutveckling. Under
år 2013 har det genomförts delprojekt i seminarie- och eller workshopform i samarbete med
Linnéuniversitetet, Cirkus i Glasriket/Cirkus Glass Royale, Reaktor Sydost, Skola och Kultur
och Konstfack samt olika representanter av Glasakademin. Ett analogt möte med den
internationella referensgruppen kunde inte genomföras under året på grund av minskade
anslag.
Integrering av projektet i den löpande verksamheten
Projektledarna är museipedagog Helen Eklund och museichef Maja Heuer på The Glass
Factory som arbetar aktivt med att utforma den nya Glaspedagogiken. Uppdraget är att leda
och samordna projektets olika delar, vilket skapar en förutsättning att driva projektet både
integrerat och parallellt med den löpande verksamheten. I praktiken har det inneburit att en
del workshops har varit öppna för allmänheten med syfte att testa och utvärdera idéer i ett
större sammanhang. Precis på samma sätt som öppna föreläsningar i löpande verksamhet har
erbjudits till arbetsgruppen.
Både den pedagogiska basutställning som kommer att byggas under år 2014, ateljén och
kompendierna/lärarhandledningar som har utvecklats under år 2012, 2013 och 2014 kommer
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användas fortlöpande i museets framtida pedagogiska verksamhet samt i skolans undervisning
och läroplan.
Insatser för barn och unga; etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet mellan könen
och tillgänglighet för personer med funktionshinder
Barn och unga är en prioriterad målgrupp, och projektet har en deltagande ansats med en
värdegrund att skapa förutsättning för alla människors delaktighet i en Glaspedagogik oavsett
kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning eller kulturell och etnisk bakgrund. Projektets
utgångspunkt i eget skapande och delaktighet ger människor en möjlighet att gestalta tankar,
upplevelser, erfarenheter, drömmar och behov, vilket skapar en förståelse över gränserna.
Detta förhållningssätt främjar även nytänkande och mångfald genom kollektiva skapande
processer.
Delprojektet ”Oxögat” genomfördes i samarbete med Migrationsverket och Emmaboda
kommun. Oxögat är namnet på det första fönstret man började tillverka på 1600 talet. Genom
att kunna använda glas till fönster öppnades en ny möjlighet i vardagen. Människor kunde se
ut från husen och se vad som hände runt omkring, dagsljuset kom in i huset och underlättade i
vardagen. Oxöga genomfördes som ett projekt för nyanlända ungdomar från Emmaboda
kommun i åldern mellan 15-18 år. Arrangör är flyktingmottagningen, Emmaboda kommun.
Ungdomarna träffades i en studiecirkel vid tio tillfällen, där ”oxöga” användes som en
metafor för att:
Ge ungdomen en utvidgad syn på samhället runt omkring, kanske även hitta en
fritidssysselsättning de gillar.
Underlätta för ungdomarna att förstå vardagen runt omkring sig.
I studiecirkeln fick ungdomen bland annat möjlighet att arbeta med glas på The Glass Factory.
De fick även att få möjlighet att fundera över mötet mellan den islamska kulturen och den
kristna kulturen, samt att skapa kontakter med föreningslivet i närheten.
På The Glass Factory mötte ungdomarna museet, det historiska och det samtida glaset, samt
den glödande glasmassan under höstlovet 30/10-1/11. Under handledning av konstnären
Anna-Linda Gabriel introducerades ungdomarna i glasets kulturarv som finns i regionen.
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7. Skapande och genomförande av program och paketlösningar
Under 2013 har The Glass Factory också kunnat erbjuda olika program- och paketlösningar,
både till skolor samt till bussar och konferenser.


Skolprogram
The Glass Factory erbjuder skolprogram om glasbrukens och glaset historia, sagor i
sägner i Glasriket, småländsk historia i barnperspektiv samt konst- och designhistoria.
Heldagsprogram skräddarsys. Skolprogrammen erbjöds och har marknadsförts till
skolorna i regionen.



Ökad visningsfrekvens genom vidareutveckling och marknadsföring av olika
paket och erbjudanden för företag, föreningar och barnfamiljer
The Glass Factory erbjuder följande paketlösningar som har utvecklats under år 2013,
se även bilaga: Heldag på The Glass Factory ”Hett i hyttan”, Halvdag på The Glass
Factory, Upplevelsepaket ”Möt Glasriket” och vanliga visningspaket. Museet erbjuder
dessutom konferenspaket som skräddarsys efter önskemål.
Olika paketlösningar marknadsfördes genom bl.a utskick till ett 100-tal bussföretag, ca
200 konstföreningar och företag, Glasriket Abs bokningssystem, ett 400-tal personliga
kontakter, ca 100 pensionärsföreningar och annonsering mm.
Under året 2013 har The Glass Factory haft ett samarbetet ökat antal bussar (bla
Kristianstadsbuss och i samarbete med Hönsalottas luffarmuseum) och därmed ökat
sin visningsfrekvens med ca 30%.
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8. Konsultverksamhet
 Konsultarvoden för The Glass Factorys personal
Under 2013 har The Glass Factorys personal erbjudit följande konsulttjänster:








Museichef
Föredrag på American-Swedish Institute
Föredrag i Boisbuchet, Frankrike
Föredrag i olika sammanhang hos olika företag
Undervisning Linnéuniversitetet (entreprenörskap, ekonomi)
Undervisning Konstfack
Utställningstexter
Katalogtexter, Boktexter, Nordiskt glas i katalogen från Perra museum i Istanbul



Utställningstekniker
Konsulttjänster åt andra avdelningar



Museipedagog
Workshopsarbete




Dokumentations- och butiksansvarig
Glasfrågor
Utlån av föremål

9. Vidareutveckling av konceptarbete av museets butik samt kafé inför 2014
 Under 2012 och 2013 har museibutikens sortiment och målgrupp undersöks och nya
koncept för museibutiken har utvecklats. Museibutiken är nu indelat i ”The Glass
Factory Shop” och ”The Glass Factory Gallery”. Museibutikens yta har ökat. En
ökning av omsättningen har nåtts genom en anpassning av sortimentet till
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fokusgruppen barnfamiljer och turister/bussresenärer samt en utveckling av en ny
”samlar-kundkrets” som är benägen att förvärva mer kostsamma objekt.
I ”The Glass Factory Shop” har museet introducerat ett nytt sortiment prisvärt
bruksglas från olika studioglaskonstnärer. Samtidigt öppnades också ”The Glass
Factory Gallery” med konstglas som marknadsförs via nätet. Möjligheterna för
konstglasförsäljningen ökar dessutom genom att glaskonstnären Peter Hermansson har
öppnat sin ateljé i Boda som har en upparbetat kundkrets som regelbundet besöker
konstnären och museets Gallery.


Under 2014 kommer det att lanseras en museikollektion, formgiven av Åsa Jungnelius
som också kommer att lanseras på Designmässan i Holland, Dutch design Week som
the Glass Factory har ett samarbete med under 2014.



I samband med butiksverksamheten kommer det under 2014 arrangeras två stycken
kundkvällar, en på glashelgen den 26-27/4 och en i augusti 2014, då
museikollektionen, formgiven av Åsa Jungnelius lanseras.



Under slutet av 2013 har The Glass Factory initierat en kaféverksamhet som ska öppna
den 1/3 2014. Kaféet kommer att bli en viktig samlingspunkt inom museet där det
finns fika och lättare maträtter.

10. Regionala och statliga bidrag
The Glass Factory har fått bidrag från Kulturrådet (400.000.-), Regionförbundet (50.000 för
och 50.000 för Glass is tomorrow), EU-bidrag för ”Glass is tomorrow” 110.000.-, IASPIS
45.000.- .
11. Besökare
The Glass Factory har haft 51.890 besökare varav barn 1684 (och ca 500 barn i
Glaspedagogikprojektet) under perioden 20120101 – 20121231. Under 2013 upplevde The
Glass Factory en ökning av besökare, bl.a tyska.
12. Nedslag i media
The Glass Factory har haft ett väldigt bra genomslag i både den regionala och nationella och
internationella pressen:

DN
FORM
Tv-inslag
Radio
Östran
Barometern
Smålandsposten
Emmaboda Tidning
Nybro Tidning

nedslag
5
4
2
7
80-tal
8
9
20-tal
50

HeminredningsTidningar
(Residency, Hus +Hem,
Antikvärlden , Gods och Gårdar

30-tal

International Designscout
Tysk Riksteve

5
3

13. Strategigrupp
I början av juni 2013 grundades en politisk strategigrupp med representanter från samtliga
partier och ansvariga tjänstemän i Emmaboda: Sten-Olof Johansson (M), Johan Jonsson (C),
Mats Arbring (fp), Ann-Marie Fagerström (S), Jan-Olov Jäghagen (S), Anne Thuresson (kd),
Nicke Grozdanovski (VP), Inger Bark Lagergren (MP ), Christer Augustinsson
(verksamhetschef kultur/stf bildningschef, Emmaboda kommun) och Maja Heuer (Museichef
The Glass Factory, Emmaboda kommun).
Gruppens uppgift är att arbeta politiskt enat och strategiskt för att utveckla omfattningen av
The Glass Factorys externa finanseringen med utökade regionala och nationella bidrag som
mål. I samband med Glasrikets och glasindustrins strukturella omvandling i regionen blir The
Glass Factorys regionala betydelse allt tydligare och starkare. Museets arbete med att öka
kunskapen om glasets kulturarv samt barn och ungdomars möjligheter till att utveckla sin
skapande förmåga är ett viktigt regionalt uppdrag just nu när glaset genomgår ett
paradigmskifte. Även The Glass Factorys fokus på förnyelsen av glaskonsten och formgivningen genom kreativ, experimentell verksamhet i glashyttan har regional och
nationell betydelse. Museet stärker dessutom länets och regionens
internationaliseringspotential genom internationella samarbeten samt fungerar som stöd för att
utveckla de lokala och regionala aktörers verksamhet inom glaset i regionen.
Strategigruppen kommer att arbeta med att lyfta fram museets regionala roll med målet att
åstadkomma ett regionalt förankrat uppdrag för The Glass Factory och breddat engagemang
från regionalt och nationellt håll.
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14. Utveckling av glashyttan
Under 2013 har glashyttan drivits av olika konstnärer, under vår- och sommarperioden av
Fredrik Nielsen och under hösten av Åsa Jungnelius som också kommer att fortsätta driva
hyttan. The Glass Factory hyr tid i hyttan till olika projekt som finanseras med externa medel
som t.ex Glaspadagogikprojektet.
Under 2013 har museet arbetat med en ansökan till Regionförbundet Kalmar län,
Glasriketuppdraget och Tillväxtverket för att utveckla hyttans framtida verksamhet och
använda den som forum för production-workshops där det produceras prototyper för olika
företag genom att förmedla olika designer och formgivare:
Ett forum för Open-Innovation-Production-Workshops med prototypproduktion som
främjar regional tillväxt genom nya innovativa produkter i glas
Inom glaset och Glasrikets kulturarv finns en kunskap, erfarenhet och tradition som omfattar
både konstnärligt utforskande arbete och formgivning/designprocesser med utgångspunkt i
materialet glas.
Mot bakgrunden av den aktuella situationen i Glasriket, och med anledning av
Glasriketuppdraget, behöver nya möjligheter skapas. Detta för att skapa en hållbar och
långsiktig förnyelse av en praktik och regional utveckling i ett område där glasindustrin har
förlorat sin roll och behöver omdefinieras. Nya innovativa produkter inom glas måste
utvecklas, där intressanta marknader och målgrupper kan utforskas som till exempel
inredning, där glas kombineras med andra material, belysning, offentliga sektor,
utsmyckningar mm. Design i glassektorn är idag ett expanderat fält som inte bara kan
begränsas till traditionella produkter som vaser och servisglas mm.
I museets utrymmen finns glashyttan The Glass Factory Hot Shop där The Glass Factory
redan har påbörjat olika nationella och internationella projekt för att främja den regionala
utvecklingen genom att arbeta kontinuerligt med nationella och internationella utbyten som
främjar glasets förnyelse och visa upp möjligheter för att hitta nya vägar inom glaset och dess
produktion.
The Glass Factory är en partner i det europeiska projektet ”Glass is tomorrow” (2011-2015)
som initierades mot bakgrunden av glasindustrins förändring i hela Europa. I det fyraåriga
projektet skapas det i olika production-workshops nya förutsättningar för ett europeiska
samarbete för att producera glas på ett nytt sätt och skapa regional tillväxt. Några av Europas
mest innovativa platser har valts ut för att gästa de olika workshops där det produceras
prototyper som sedan säljs till företag bl.a Iittala Glass Village i Nuutajärvi, Verrerum i Novy
Bor och CIAV i Meissenthal. Under år 2015 visas alla nyskapande prototyper som har
producerats under projekttidens gång på en samlingsutställning i de olika europeiska länderna.
Några av projektets internationella samarbetspartners är Boisbuchet, CIRECA, Glass Lab,
Corning Glass Museum, Verreries de Saint-Just, ESADSE, CIAV in Meissenthal, RCA
(Royal College of Art) i London och Vessel Galley. Projektet har fått EU-stöd från
Europeiska Unionens ”Culture Programme”. Den 7-12/7 har det arrangerats en professional
workshop / production på The Glass Factory i Boda med 11 internationella deltagare. Under
hösten 2013 har det på The Glass Factory arrangerats ett internationellt seminarium där det
diskuterades en vidareutveckling av projektets ”production-workshop-modell” och dess
användning i regionalt sammanhang.
EU-projektet ”Glass is tomorrows” workshopmetodik behöver vidareutvecklas så att den kan
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fungera som en modell för Open-Innovation- och produktworkshops riktad mot regionala
traditionella designföretag. Även företag som hittills inte arbetar med designers ska kunna
tillgodogöra sig modellen för att främja regional tillväxt, där The Glass Factory Hot Shop
fungerar som en förmedlingsinstans mellan designer och företag.
Genomförande
I. Utveckling av verksamhetsstrukturen, rekryteringsfas och introduktionsworkshops i
samarbete med Glass is tomorrow, Designregion Småland, Design i Glasriket, Sveriges
Designer, Kurbitsprogrammet, Tillväxtverket, SVID, Linnéuniversitetet
En viktig utgångspunkt för att skapa förnyelse och regional tillväxt inom glas är att främja
förmedlingen mellan designers och företag som arbetar med glas. År 1914 startade Svenska
Slöjdföreningen en förmedlingsbyrå för att skapa kontaktytor mellan formgivare och företag.
På detta sätt kom bl.a de första formgivare till glasindustrin och det svenska konstglaset
uppstod. Just vad det gäller glas finns det idag en stark efterfrågan på en
förmedlingsinstitution som fungerar som länk mellan designer och företag, där en
producerande enhet är kärnan i verksamhet.
Förebild för en sådan förmedlingsmodell med en workshop-struktur som produktionsmetod
och grund är EU-projektet ”Glass is tomorrows” workshopmodell, som kan vidareutvecklas
och användas på regional nivå för att främja regionens tillväxt.
Tillväxtverkets verksamhet som underlättar förnyelse i företag och regioner och bidrar till
hållbar tillväxt, är en lämplig samverkanspart i projektet.
Under våren 2014 etableras och utvecklas verksamhetsstruktur etableras genom
nätverksträffar och rekrytering av designer och företag. Två introduktionsworkshops hålls, där
det produceras prototyper. Den ena workshopen är en ”Matchmaking-workshop” där unga
designer matchas med ett etablerat företag/etablerade designer matchas med ett företag som
aldrig har arbetat i glas. Den andra introduktionsworkshopen är en ”Open-Innovationworkshop” där ett batteri av designer arbetar med olika prototyper för olika företag.
II. Production-workshops: Open-Innovation- och Matchmaking-modell, exponering
Projektet fortsätter med fler temabaserade productionworkshops: 1. Matchmaking-workshop,
2. Open Innovation-Workshop, produktion av prototyper samt olika nätverksträffar.
Resultaten presenteras och exponeras på TGF och Dutch Design Week i Holland i oktober
2014. En introduktion av projektet kommer att visas på konstmuséet i Zagreb via samverkan
med AB Glasriket och svenska, danska, norska och finska ambassaden.
III. Kartläggning forum för samverkansutställningar på mässor, Match-making-mässa
Under projekttiden kommer även undersökas förutsättningar för samverkansutställningar för
att visa upp de nya produkterna och företagen för marknaden på exempelvis Formex och
Möbelmässan. Ett studiebesök med representanter från Nybro (Susanne Persson) och
Emmaboda kommun (Ann-Christin Torgnysson) tillsammans med Inkubatorn planeras för att
undersöka om en designmässa i Eindhoven/Dutch Design Week i Holland kan vara ett nytt
forum att visa upp Design från Glasriket med omnejd. Det planeras dessutom en Matchmaking-mässa i Boda, där designer och företag kan träffas och lära känna varandra.
Medverkande företag är både producerande och återförsäljare.
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Samverkan med Linnéuniversitetet och Pukebergsområdet
Projektet New Glass – Forum innovativa production-workshops fungerar som ett bra
komplement till Pukebergsområdets utveckling och profilområde som innefattar utbildning
och forskning inom glas. Designstudenter kan på ett tidigt stadium få kontakt med olika
företag och prova på produktionsprocessen. Efter utvecklingen av innovativa produkter i glas
och stimulering av de regionala företag mm kan The Glass Factory och Linnéuniversitetet och
Pukebergsområdet samverka kring en gemensam satsning på internationella marknader mm.
Syftet
Beskrivning av tillväxteffekterna
 Ökning av slutförsäljning genom nya produkter
 Ökning av nystartade (design)företag
 Ökning av tillväxt för befintliga (design)företag
 Ökning av underleverantörers försäljning/ökning av deras ordrar
 Spin-off-effekterna för företag som arbetar med efterbearbetning och kalla tekniker,
t.ex planglas (t.ex Glasteknik), slipning (t.ex Simon Kashmir Holm) mm
 Fler unga designer stannar kvar i regionen och etablera sig här
 Ökning av försäljning för slutproducenter och underleverantörer av andra material
(sten, metall, trä mm) som används i kombination med glas
 Unga designer som arbetar med glas i kombination med andra material som trä, sten,
metall mm breddar sin kompetens och kan ta bredare uppdrag
 Ökning av kvalificerade underleverantörer i regionen, fler företag etableras
Affärsmodell
 Royaltybaserad affärsmodell
 Företagen har fast avgift / egeninsats i projektet
Hållbarhet
 Det ingår i förstudien att utveckla modellen för ekonomisk hållbarhet och långsiktig
framtida utveckling. Under förstudietidens första processperiod ingår det en mindre
fast introduktionssumma för de deltagande företagen. Sedan kan affärsmodellen bygga
på en fast avgift för deltagande företag samt en royalitybaserad del för
workshopkostnader och deltagande designer mm. Projektet ska även undersöka vilken
avgift som går att ta ut för förmedlingsuppdrag och matchmaking.
 Miljömässig hållbarhet är grundläggande för projektet och en miljöaspekt är bas för
framtagning av alla prototyper och produkter.
Koppling till andra projekt
Koppling till Glasriketuppdraget
 Workshop-modellen ska främja entreprenörskap och konkurrenskraften för företag
inom kulturella och kreativa näringar i Glasriket som efterfrågats inom
Glasriketuppdraget.
Koppling till affärsutvecklingsprogram Kurbits
 Samverkan med affärsutvecklingsprogrammet Kurbits. Det finns ett behov av
affärsutveckling hos både nystartade och befintliga solo- och mikroföretag inom
kulturella och kreativa näringar. Coachningen och affärsutvecklingen inom
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Kurbitsprogrammet är ett bra komplement till projektet ”New Glass” och dess
produktutveckling, matchmaking och undersökning av marknader. Genom samverkan
med bl.a nätverksaktiviteter för företag inom kulturella och kreativa näringar kan
projektet ”New Glass” medverka till rekryteringen till Kurbitsprogrammet.

Koppling till andra projekt
 EU-projektet ”Glass is tomorrow”, inom projektet ger grundmodellen med olika slags
production-workshops, där designer och företag förs ihop som tillämpas på regional
nivå för att främja regional tillväxt;
 Projekt Designregion Småland, The Glass Factory fortsätter att tillsammans med
Designregion Småland att utveckla projektets redan befintliga kvalitetssäkrade
kompetensbank där det redan ingår ett stort antal designers. Kompetensbanken
kompletteras med tillverkande företag, underleverantörer (t. ex. Glasteknik, EBV Plåt,
m. fl), företag med designkvalitet inom kompletterande material och tekniker
(armaturer, belysning, inredning t.ex Eventus-design, (LED-energi, Emmlight, m. fl)
samt slutprodukter (Örsjö belysning, Zero, Designhouse Stockholm m. fl.),
näthandel/distributörer Royal Design, Design Online.
I samarbete med Designregion Småland kan även förmedlingstjänsten mellan
designer och företag (webbaserad samt personliga kontakter) utvecklas i en
förstudie.


Projekt Design i Glasriket, ett stort antal innovativa regionala företag har medverkat i
Design i Glasriket som kan fungera som rekryteringsbas och utgångspunkt för
Projektet New Glass – Forum innovativa production-workshops.

Exponering
 Aptitretare på Konstmuséet i Zagreb mars-april 2014
 På Dutch Design-Week i oktober 2014
 Utställning på TGF
 Förmedlingsmässa i Boda 2015 där designers och företag kan introduceras och lära
känna varandra
 Formex 2015
 Möbelmässan 2015
 Prototyperna som producerats i de olika workshops exponeras på mässa i Polen feb
2015.
(Aktiviteter 2015 avser planering, genomförande ingår ej i budget.)
Tids- och aktivitetsplan
Aktivitet
Utveckling av verksamhetsstrukturen,
rekryteringsfas och introduktionsworkshops i
samarbete med Glass is tomorrow,
Designregion Småland, Kurbits-programmet,
Design i Glasriket, Linnéuniversitetet i

Startdatum
2014-02-01

Slutdatum
2014-07-31
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samarbete med de fyra Glasriketkommuner,
Glasriketuppdraget, Tillväxtverket,
Designcentret Boisbuchet, SVID, Åsa
Jungnelius och olika utövare och företag, se
ovan;
Rekryteringsfas, nätverksträffar,
introduktions-productionworkshops (1.
Matchmaking-workshop, 2. Open
innovation-workshop), produktion av
prototyper mm
Nätverksträffar, productionworkshops 1.
Matchmaking-workshop, 2. Open
innovation-workshop), produktion av
prototyper, exponering och presentation av
resultaten på TGF och Dutch Design Week i
Holland Förstudie kring Formex,
Möbelmässan, polsk designmässa.
Match-making-mässa i Boda, där designer
och företag kan träffas och lära känna
varandra

2014-08-01

2014-12-01

Målgrupp
Den huvudsakliga målgruppen är designers/formgivare främst solo och mikroföretag samt
små- medelstora (design)företag sk. SME som är producerande, distribuerande i
Glasriketregionen med omnejd.
Geografiskt område
Region Kalmar län, Kronobergs län, Sverige och EU.
Projektorganisation / -styrgrupp
The Glass Factory äger projektet ”New Glass – New Glass – Forum innovativa productionworkshops. Projektet stöds av Regionförbundet Kalmar län och EU:s Culture programme.
Projektet har en styrgrupp och en arbetsgrupp. I styrgruppen ingår: The Glass Factory,
Tillväxtverket och eller/ SVID, de fyra Glasriketkommunerna, Regionförbundet Kalmar län,
Promateria/”Glass is tomorrow”, Bryssel, Glasriketuppdraget, Designregion Småland,
länsstyrelserna Kalmar län och Kronobergs län.
I arbetsgruppen ingår: Kubits utvecklingsprogram, Åsa Jungnelius, Design i Glasriket, Svensk
Form, Sveriges Designer, Designcentret Boisbuchet, Frankrike, Linnéuniversitetet, Svensk
Form, Konstfackskolan, Glafo, Glasriket AB.
Olika producerande företag samt återförsäljare som t.ex Design-on-line, Svenssons i
Lammhult, Norrgavel, Designhouse Stockholm, Örsjö belysning, Zero, Eventus, Royal
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Design och olika regionala, nationella och internationella konstnärer/designer/utövare.
Uppföljning / utvärdering och verksamheten efter projektperioden
Projektet kommer att följas upp med ett sammanställande material i tryckt och digital form.
Eftersom The Glass Factory kommer att fortsätta arbeta med att kontinuerligt utveckla ”New
Glass – Forum innovativa production-workshops” kommer projektets resultat att vara aktuella
och hela tiden följas upp samtidigt som de kommer att ligga till grund för ett fortsatt
utvecklingsarbete.
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15. The Glass Factory är partner i EU-projektet ”Glass is tomorrow”
Mot bakgrunden av glasindustrins förändring i hela Europa har ”Glass is tomorrow”, företaget
Promateria i samarbete med Culture Lab, initierat ett europeiskt samarbete, där det i olika
workshops (production-workshops och masterclasses) skapas nya förutsättningar för att jobba
med glas på ett nytt sätt. Projektet startade 2011 och några av Europas mest spännande platser
vad det gäller glas har valts ut för de olika workshops som bl.a har arrangerats i Nuutajärvi i
Finland, Nový Bor i Tscheckien och Meissenthal i Frankrike.
År 2013 inleddes med en workshop på The Glass Factory i Boda under perioden 7-12/7, där
några av Europas främsta designers och glasblåsare/hantverkare deltog. Temat för
workshopen är ”Mixed Material”, ett tema som anknyter till Boda glasbruks och platsens
tradition där konstnärer och formgivare som Monica Backström och Erik Höglund blandade
olika material som metall och trä med glas.
Deltagare:
Dina Baitassova (FR)
Nathalie Dewez (BE)
Simon Kashmir Holm (SE)
Matti Klenell (SE)
Eino Mäkelä (FI)
Fredrik Nielsen (SE)
Vanessa Royant (FR)
Jeremy Wintrebert (FR)
Pia Wüstenberg (UK)
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Projektet ”Glass is tomorrow” fortsätter fram till 2015, då den slutgiltiga omfattande
utställningen med alla objekt av de olika workshops kommer att visas bl.a på The Glass
Factory och olika andra internationella museer i Europa, bl.a V&A i London.
Under 2014 kommer en utökad projektgrupp söka medel från Creative Europé för en
fortsättning av projektet efter 2015.
16. Nytt EU-projekt ”EGE – European Glass Experience”
Under 2013 initierade museet ett samarbete med ännu ett EU-projekt där The Glass Factory
blev en Associated Partner. Projektet främjar en ny metod att utveckla konstglasproduktion
och projektets partner är de Spanska och Finska glasmuseerna, samt museet i Murano.
Kommunen i Venedig innehar projektsekretariatet. The Glass Factory har tagit över istället
för Kulturparken Småland. Ett av projektets viktigaste mål är att skapa en Europeisk
Glasbiennal.

17. Samarbete med ASI och Nordic Heritage Center
Under 2013 har The Glass Factory samverkat internationellt med American-Swedish Institute
i Minneapolis och Nordic Heritage Center i Seattle i samband med vandringsutställningen
”Pull, Twist, Blow”, producerad av The Glass Factory som visades på båda museer i USA.
Under 2014 kommer vandringsutställningen att hyras ut till Varbergs Museum.
18. Arkiv
Under 2013 har arbetet med strukturen för att arbeta med pappersarkivet påbörjats i samarbete
med Kalmar Konstmuseum, Designarkivet, Emigrantinstitutet och arbetsförmedlingen.
Arbetet kommer att påbörjas praktiskt under 2014.
19. Utveckling av caféet ”Stopphålet”
Under 2013 har konceptet för ett enklare café på museet utvecklats och museicaféet
”Stopphålet öppnade den 1/3 2014 med ett utbud av kafé, fika, mackor och enklare varma
rätter. Caféet är ett nödvändigt komplement till museiverksamheten och kan med tiden
utvecklas ännu mera.
20. Samarbete med Dutch Design Week
Under 2013 har The Glass Factory inlett ett samarbete med Dutch Design Week i Eindhoven,
där museet i oktober 2014 gratis har möjlighet att lansera sin museikollektion samt visa delar
av sin prototypkollektion som har arbetats fram under året.
21. Ökat samarbete med Konstfackskolan i Stockholm
Under år 2013 har museet ökat sitt samarbete med Konstfackskolan. Museichefen har
undervisat Konstfackseleverna, som också har sin examensutställning på The Glass Factory i
Boda. Samarbetet kommer öka ytterligare genom samarbetet i glashyttan i olika projekt.
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Under hösten 2014 kommer det dessutom genomföras ett internationellt samarbetsprojekt
med Konstfack med forskare Charles Stern som projektledare, där ett delprojekt kommer att
genomföras i hyttan på The Glass Factory.
22. Ökat samarbete med Smålands Kulturfestival
Under år 2013 har The Glass Factory påbörjat ett samarbete med Smålands Kulturfestival, där
The Glass Factory blev inbjuden till Hooks Herrgård med en utställning. Under 2014 kommer
museet att ingå i Smålands Kulturfestivals runda som ett stopp med olika evenemang. The
Glass Factory är därmed det första evenemangsstoppet i Kalmar län.
23. Ökat samarbete med Cirkus Glass Royale
Under år 2014 kommer museet initiera ett större samarbete med Cirkus Glass Royale, och det
kommer att arrangeras olika teateruppsättningar för barn- och unga samt pedagoger under
hösten 2014.
24. Ökat samarbete med Pukebergsområdet för ett nytt framtida cluster inom det nya
Glasriket
Under 2013 har det tagits initiativ för att utveckla Pukebergsområdet till ett internationellt
centrum för utbildning inom glas. Det har bildats olika arbetsgrupper, där Regionförbundet
Kalmar län, Nybro kommun, Linnéuniversitetet mm ingår. Museichefen är del i
arbetsgruppen som fokuserar på utbildning. Målet är att främja samarbetet mellan Pukeberg
och The Glass Factory samt att förtydliga institutionernas olika profiler.
Museichefen har lagt fram ett strategidokument för ett framtida samarbete för
Pukebergområdets styrgruppen samt för Emmaboda kommuns strategigrupp. Ett etappmål är
att under 2014 ha initierat ett samarbete med Linnéuniversitetet vad det gäller deras
sommaruniversitet.
25. Ökat samarbete med Johansfors Blåskår och Byteatern i Kalmar
Museet har under 2013 inlett ett samarbete med Johansfors Blåskår och Byteatern i Kalmar,
som kommer att öka med olika interdisciplinära evenemang som teaterföreställningar och
konserter som utgår från en glaskontext under 2014.
26. Bodagruppen, Design i Glasriket
Kommunens näringslivsutvecklare har under 2013 initierat ”Design i Glasriket” med
placering i Boda, vilket har ytterligare främjat samarbetet mellan de olika aktörerna i Boda,
bl.a mellan Luffarmuseet och The Glass Factory som erbjuder olika paket för bussresenärer
som vill se båda museer.
Luffarmuseet och The Glass Factory har regelbundna gemensamma möten där
samarbetsmöjligheter diskuteras och nya projekt genomförs.
27. Utveckling och framtida mål
 Regionala och statliga bidrag
The Glass Factory har ansökt om ett länsuppdrag och anges i regionens nya kulturplan
som ett av Regionförbundets viktigaste fokusområden. Genom sin starka profil och ett
kulturarv som har stor nationell betydelse har The Glass Factory goda möjligheter att
till olika bidrag, som skulle underlätta kommunens ekonomiska åtaganden. För detta
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är det viktigt med ett gemensamt politiskt arbete och en fokus på verksamhetens
styrkor. Genom en stark strategigrupp möjliggörs ett sådant mål.


Lokal och regional utvecklingsfaktor
Genom museets samarbete med annat näringsliv, framförallt Designhouse Stockholm,
Örsjö belysning, samarbeten med regionens skolor samt internationella samarbeten /
utbyten och samarbeten med olika design- och glasutbildningar i samband med projekt
i hyttan kommer regionen påverkas och utvecklas.

28. Strategiska lösningar och utvecklingsmetoder 2014
28.1 Marknadsföring


Praktikplats
The Glass Factory utvecklar samarbeten t.ex inom marknadsföring med t.ex
Linnéuniversitetet, som har bl.a utbildningar inom ekonomi, turism, kulturledning
samt kommunikationsvetenskap. Att erbjuda en praktikplats med möjlighet att göra
sitt examensarbete (t.ex en app för glasmuseet) i samarbete med museet är ett sätt att
främja de regionala kompetenser och därmed blir en angelägenhet för regionen.



Personlig kontakt till viktiga skribenter
För att kunna visa museets attraktiva utställnings- och programverksamhet är det
viktigt att aktivt ta personlig kontakt med viktiga nationella skribenter inom designkonsthantverksfältet. Museet har under 2013 initierat kontakt med olika skribenter
med resultatet att variationen och antalet av inslag i pressen har ökat under år 2013,
samtidigt som de positiva recensionerna i dagstidningar t.ex DN ökade ännu mera.
Musett kommer att fortsätta att arbeta på detta sätt under år 2014.



Marknadsföringsresa för journalister från nationella tidskrifter/tidningar

29. Metoder för att utveckla varumärket ytterligare


Fortsatt kontinuerlig dialog med regionens invånare
Aktivering av besökaren är en del av The Glass Factory´s vision (att skapa samverkan
i regionen). Just nu skriver The Glass Factory en pågående artikelserie i Emmaboda
Tidning där museet publicerar historiska bilder och berättar historien kring dessa.
Reaktionerna har varit väldigt positiva och många från regionen hör av sig och lämnat
sina minnen.
Museets arbete med olika av regionens aktörer för att visa de fantastiska glasskatterna
som finns i Glasrikebefolkningen samlingar, Theglassfactory@home var väldigt
framgångsrika. Även de fyra berättarkaféer som arrangerades i samband med
utställningen har engagerat ett stort antal människor från hela regionen och har
fungerat som ett forum mellan regionens aktörer (t.ex de olika bruken) och främjat
samarbetet mellan dem.
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Ökat samarbete med Nationalmuseum och Medelhavsmuseum
The Glass Factory har under år 2013 inlett samtal med Nationalmuseum och
Medelhavsmuseum om ett ökat samarbete.
Nationalmuseum blev inbjuden av Glasriketuppdraget att fungera som konsult i
arbetet kring samlingarna i Glasriket. Museichefen har samtalat med Eva-Lena
Bergström och Bernd Arell, museichef på Nationalmuseum och ska formellt ansöka
om ett samarbete där man från NM:s sida lägger någon verksamhetsdel i form av
programpunkt eller utställning mm som berör samlingarna och dokumentation på The
Glass Factory, t.ex ”Nationalmuseum goes Boda” genom en utställning som
produceras ihop mm.
Museichefen har också haft ett möte med Dr. Sofia Häggman, tf chef på
Medelhavsmuseum, om att deponera den historiska glassamlingen som tillhör
Medelhavsmuseet i Boda. Hon gav ett positivt svar och en ansökan ska skickas.
Genom sådana samarbeten med institutioner med nationellt ansvar ökar möjligheten
för regionalt uppdrag och verksamhetsbidrag och museet som varumärket stärks.



Ytterligare utveckling av Nordiskt Närverk
Under år 2013 har museet varit delaktigt i utvecklingen av ett Nordiskt Närverk i
samarbete med Finlands glasmuseum i Riihimäki och Danmarks glasmuseum i
Ebeltoft. Det underlättar det i framtiden att söka medel för museet verksamhet samt
ger stora fördelar i den internationella marknadsföringen.



Utveckla de internationella kontakterna med bl.a Italien (Murano) och Spanien
genom EU-projektet EGE (European Glass Experience) där The Glass Factory
är en Associated Partner.



Utveckling av Barnens Glass Factory under hösten 2014
Under hösten 2014 kommer Barnens Glass Factory utvecklas av museets pedagog och
museichef. Inom ram för Glaspedagogikprojektet kommer det att byggas en
barnavdelning med en internaktiv basutställning för barn och unga där man kan
använda sina olika sinnen och känna och lukta och lyssna sig fram. Utställningen
kommer att utformas i samarbete med skolorna.
På hemsidan kommer museet dessutom att skapa ett Barnens Glass Factory. Här kan
man låta besökaren på museet designa sitt eget glas (t.ex genom teckning eller lera),
varefter det fotograferas och läggs upp på hemsidan. På så sätt kan barnen vara del av
utställningsverksamheten och få känna på att vara designer samt få uppmärksamhet för
sitt alster. Detta kan även locka föräldrar att besöka sidan varpå de kan få information
om verksamhetens andra aktiviteter.
Slutligen kan man välja ut ett av alternativen och låta glasblåsarna få tillverka ett
exemplar. Här finns det även möjlighet till viral spridning5.

5

Dobele, Angela, David Toleman and Michael Beverland (2005): Controlled infection! Spreading the brand
message through viral marketing, Business Horizons, vol. 48, s. 143-149
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Tävling
Under år 2014 skapar The Glass Factory tävlingar genom att lägga upp bilder med en
tillhörande fråga på hemsida eller facebookgrupp, där publiken får gissa konstnären
eller bruket eller berätta sin historia kring bilden mm. Detta skapa en dialog med eller
mellan besökare, samt är en kunskapsgenererande aktivitet. Eventuellt kan man införa
ett pris till det första rätta svaret, t.ex gratis inträde till museet samt 10% rabatt i
museishopen. Rabatterade priser samt tävlingar är ofta två strategier som är
lyckosamma för att generera uppmärksamhet och försäljning.



Höstsalong för glaskonstnärer i regionen
The Glass Factory planerar att anordna en höstsalong för alla glaskonstnärer och
glasformgivare i regionen.



Groupons
Groupons (Group-Coupongs)6 är en strategi, där man erbjuder rabatterade
dagsgällande presentkort via internetplattformer. Fördelen med denna strategi är att
det inte är någon extra kostnad för marknadsföringen. Exempelvis i The Glass
Factory´s fall blir priset för en visning 300.- istället för 600.-, där sedan
grouponplattformen tar en avgift för försäljningen, ofta 50%. Då man via medlemskap
på plattformen kan avgränsa området från vilket man vill ta emot rabatter (se Kalmar)
är det ett sätt att effektivisera marknadsföringen. Detta kan vara en möjlig framtida
strategi för att nå grupper som är tveksamma till ett besök, men kan göra
överväganden om priset är rabatterat.



Ytterligare ökning av evenemang i glashyttan genom projekt i samarbete med
Tillväxtverket i Stockholm
Glashyttan i Boda är en väldigt viktig aktör för The Glass Factorys verksamhet. Det är
viktigt att öka det intäktsbaserade samarbetet (glasshower, workshops mm) med den
nya aktören. Därigenom ökar både aktörens och The Glass Factorys lönsamhet.

www.goupong.se
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30. Avslutning
Målsättningen för 2013 var att med anställd personal av fyra personer planera, marknadsföra
och genomföra årets kvalitetssäkrade utställningar, hemsida, program, museibutik samt
planering av höstprogram och utställningar har nåtts. Verksamhetens fokus har legat att
implementering, både regionalt, nationellt och internationellt. Målet av minst 20.000 besökare
per år har nåtts.
Glasmuseet har dessutom nått målet med att utveckla olika internationella samarbeten samt
göra museet känd som nationell institution för det svenska glaset. The Glass Factory är med i
två stycken olika EU-projekt, ”Glass is tomorrow” och ”EGE-projektet” (European Glass
Experience som syftar till att stärka och förnya konstglaset), vilket är väldigt grundläggande
för att öka museets nationella och internationella betydelse vilket i sin tur ger möjlighet att
söka regionalt och nationellt ansvar samt verksamhetsbidrag.
Samtidigt har glasmuseet under 2013 genom olika lokala och regionala projekt format sin roll
som forum i Glasriket där alla aktörer kan träffas och samverkar kring viktiga frågor som
berör Glasriket och glaset.
The Glass Factory har dessutom initierat Glaspedagogikprojektet, som är ett pilotprojekt i
samarbete med Emmaboda kommuns Bjurbäcksskolan för att skapa en ny metod och
plattform för glas i den framtida läroplanen. Ett nationellt erkännande för sin verksamhet och
projektet har museet fått genom stöd av Kulturrådet i Stockholm.
Med hjälp av en mycket utåtriktad verksamhet med olika paketlösningar som riktar sig mot
målgrupper som barnfamiljer, bussresenärer och en glasintresserad allmänhet, pedagogiska
program och ett ökat samarbete med skolorna samt ett ökat samarbete med Designhouse
Stockholm och näringslivet kring större events och evenemang, finns det dessutom möjlighet
att öka besöksantalet ännu mer och få in bidrag från olika sponsorer.
Genom nationella och internationella samarbeten och ett starkt, professionellt och gemensamt
politiskt arbete finns det dessutom möjlighet att få statusen som regional institution med ett
länsuppdrag och regionalt och statligt verksamhetsbidrag.
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