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Jubileet ble markert med et modig og ambisiøst utstillingsprogram som
understreket at institusjonen er inngangsporten til internasjonal glasskunst i
Norge.
Vi har som tidligere år tilrettelagt for kunstnerisk produksjon gjennom utstillinger,
gjestekunstnerordning, kurs og utleievirksomhet og opprettholdt en bred
formidling av glass som kunstnerisk materiale.
Vårt ettertraktede og velutviklede gjestekunstnerprogram, AiR i S12, har i årenes
løp utviklet seg til å bli en viktig internasjonal forsknings- og utviklingsplattform for
kunstnere som jobber med glass. S12 sine gode fasiliteter og arbeidsforhold gjør
det mulig for kunstnere å eksperimentere og videreutvikle arbeid uten å
begrenses av tekniske eller kommersielle hensyn.
Utstillingene og gjestekunstnerne som preget jubileumsåret demonstrerte en
eksperimentell, konseptuell og nyskapende praksis og belyste glassets plass i
kunstdiskursen.

Aktivitet
S12 Galleri og Verksted har spisskompetanse på kunstnerisk arbeid
med, og formidling av, materialet glass. Det har et verksted, prosjektrom
og et galleri hvor det i 2017 ble vist 6 utstillinger, av disse var det to
gruppeutstillinger og fire separatutstillinger.
Seks kunstnere ble invitert til å delta i den prosjektbaserte ordningen for
gjestekunstnere i 2017. Alle kunstnerne benyttet oppholdet til å
produsere verk til separat- eller gruppeutstilling i S12 sitt galleri, til
utstillinger i andre land og/eller til visuell dokumentasjon av deres
kunstnerskap. Kunstnerne har vært med på å opprettholde aktiv
glassblåsing og andre aktiviteter i vårt åpne fellesverksted, samt deltatt i
flere av våre formidlingsopplegg. Ordningen bidrar til økt kunstnerisk og
teknisk kunnskap, i tillegg til å opprettholde og knytte nye nettverk
internasjonalt.
Institusjonen har et aktivt formidlingsprogram for amatører og
profesjonelle og har som mål å formidle glassets egenskaper, enten det
er i varm eller kald form, til et bredt publikum.
Våre formidlings- og undervisningsprosjekter henvendte seg i 2017 til
barn, ungdom og familier, voksne amatører, i tillegg til profesjonelle
kunstnere og kunststudenter. Blant våre tilbud i 2017 var Den Kreative
Søndagsskolen, Familieverksted, Den kulturelle skolesekken, og
innføringskurs i glassblåsing for voksne, samt kurs til profesjonelle
kunstnere og studenter ved KiT (Kunstakademiet i Trondheim).
Våren 2017 måtte S12 vurdere fremtiden til institusjonen og
lokaliseringen av den i Skostredet. Huseier Pallas Eiendom, skal ta del av
vårt bruksområde til egen bruk, de tilbød oss nye lokaler som medførte
økt husleien, noe som gjorde det umulig for oss å bli i lokalene i
Skostredet. S12 måtte i 2017 bruke mye tid på å finne nye lokaler til
virksomheten og forberede flytting av institusjonen til nye lokaler i 2018.
Arbeid i verkstedet. Foto: S12

Air i S12
AiR i S12 er en prosjektbasert ordning, som skal gi kunstnere fra hele
verden mulighet til å utforske og eksperimentere med glass i all sin
mangfoldighet og slik bidra til faglig og kunstnerisk kompetanse på
feltet. Vårt mål er å tilby fasiliteter, utstyr og materialer som tilsvarer det
beste som finnes internasjonalt. Dette gjør S12 til et attraktivt og viktig
sted for kunstnere og kunsthåndverkere fra hele verden. De som
ønsker å eksperimentere, produsere, eller videreutvikle ideer og arbeid
uten tekniske begrensninger, søker gjerne vår gjestekunstnerordning.
I løpet av 2017 tok vi imot 6 gjestekunstnere fra 5 forskjellige land. Alle
kunstnerne produserte arbeider som ble stilt ut i S12, og har bidratt til
å spre kunnskap om glass til våre besøkende, gjennom samtaler og/
eller demoer. Kunstnerne som deltok var: Baptiste Debombourg (FR),
Justin Ginsberg (US), Ito Laïla Le François (CA) Alexandra Muresan
(RO), Elizabeth Cote (US) og Angela Davies (UK).
Baptiste Debombourg ble invitert til S12 i forbindelse med vårt 10årsjubileum. Han er en innovativ kunstner som tøyer grenser, utforsker
ulike medium og samarbeider med kunstnere fra andre felt, som
arkitekter og motedesignere.
Debombourg har vakt internasjonal oppsikt med sine monumentale
installasjoner og inngrep i bygninger, hvor han imiterer voldsomme
naturkrefter. Tsunami liknende bølger av knust glass bryter seg inn,
presser vegger ut og oversvømmer rom og strukturer.
Han er en av de mest fremragende unge kunstnere av sin generasjon i
Frankrike, med mange offentlige prosjekter i inn- og utland og har

bygget installasjoner i byer som Paris, Strasbourgh, Miami, Québec og
Sarajevo.
Under sitt gjestekunstneropphold i Bergen skapte Baptiste
Debombourg et helt nytt verk tilpasset S12 sitt galleri – hvor energien
og kraften i drømmer sto sentralt. Prosjektet ble gjennomført med god
hjelp fra kunstnere, håndverkere og andre tilknyttet til S12. Resultatet
ble utstillingen RAGING DREAMS over the horizon.
Etter sitt opphold i S12 reiste Debombourg til du Havre i Frankrike
hvor han åpnet en stor installasjon i anledning byens 500 års jubileum.
Det ble holdt artist talk med Batiste Debombourg den 20. mai.
Kunzt.no kom på besøk og gjorde en liten video-reportasje på
Debombourg : http://www.kunzt.no/2017/06/30/glass-kunst-sant/
Justin Ginsberg tilbrakte sommeren i S12 sitt verksted. Her arbeidet
han mot en utstilling som åpnet i galleriet vårt i begynnelsen av august.
Han fikk fritt spillerom i verkstedet, galleriet og prosjektrommet og fikk
anledning til å utforske ulike konsepter og produsere flere nye arbeider.
I tillegg til å bli vist i S12 sitt galleri som en del av utstillingen “
Considerations and Ants”, ble flere av arbeidene vist i Traver Gallery i
Seattle i begynnelsen av februar 2018. Muligheten til å vie flere
måneder til utvikling av ny kunst, er en gave Ginsberg satte stor pris
på. Det inspirerte blant annet til artikkelen “Northern Outpost” i Glass
Art Quarterly nr. 149, som omhandler S12 og betydningen av
arbeidet som blir gjort her. Artikkel er lagt ved som vedlegg.
Ginsberg er født og oppvokst i Dallas, Texas. I 2009 begynte han å
arbeide for avdelingen for Kunst og Kunsthistorie ved Universitetet i
Texas, Arlington, samtidig som han fullførte en M.F.A.
I dag er han ansatt som universitetslektor og har ansvaret for skolens
glassprogram samtidig som han fokuserer på egen kunst og
forskning. Arbeidene hans er kjøpt inn av blant annet Kunstpalast
Museum i Düsseldorf, Tacoma Museum of Glass og The Museum of
American Glass.

Ginsberg holdt en artist talk som ble tatt opp på video samt
kringkastet via Facebook live: https://www.facebook.com/s12gruppe/
videos/10154980095978510/

Nyutdannede kunstnere
Ito Laïla Le François, Alexandra Muresan og Elizabeth Cote var alle
gjestekunstnere høsten 2017. De er alle tre relativt nyutdannede og
ble invitert til S12 i forbindelse med den årlige gruppeutstillingen
Young & Loving!
Hvert år blir 1 til 3 unge kunstnere invitert til S12 for en
residencyperiode, hvor de får anledning til å skape nye arbeider som
skal vises på Young & Loving sammen med arbeider av andre
nyutdannede kunstnere. I tillegg har de mulighet til å utvikle andre
arbeider og prosjekter, dokumentere disse og på tidlig stadium i sin
karriere bruke resultatet til promotering av eget kunstnerskap.
Ito Laïla Le François bor og arbeider i Québec, Canada hun har en
Bachelor i Fine Arts og utdanning innen skulptur og glass fra og
Maison des métiers d’art de Québec og Cégep du Vieux-Montréal.
Hennes arbeid har sterke primitive innslag og hun undersøker liv og
død gjennom levende veseners møte og omgang med naturen. Le
François jobber i en rekke materialer som poetisk veves sammen i
skjelett liknende strukturer.

Baptiste Debombourg, RAGING DREAMS over the horizon. Foto: Pål Hoﬀ

Alexandra Muresan bor og arbeider i Cluj Napoca, Romania. Hun har
en PhD i Visuell kunst med spesialisering i keramikk, glass og metall
fra University of Art and Design i Cluj Napoca. I sitt arbeid jobber
Muresan med glass i møte med metall og found objects. Hun har
vunnet flere priser og ble i 2015 valgt ut til å delta i the Biennale of
Young Artists of Monza.
Elizabeth Cote bor og arbeider i New York. Hun har en BFA i skulptur
og glass fra Alfred University, og arbeider hovedsakelig i formstøpt
glass og andre skulpturelle materialer. Cote har undervist og assistert
ved Urban Glass, Brooklyn Glass, Pilchuck Glass School, Alfred
University og en rekke kunstprogram for ungdom i New York.
Under oppholdet i S12 deltok Ito og Alexandra på kulturnatt med
henholdsvis en glassblåsedemo og samtaler om sin kunst med
publikum. Både Alexandra og Ito brukte oppholdet også til å lage
arbeider til planlagte utstillinger i hjemlandet.
Alles arbeider ble dokumentert av S12 sin fotograf Pål Hoff, og bildene
har kommet godt med i kunstnernes presentasjoner av sitt arbeid.
Dette gjelder særlig de yngre kunstnerne, som Elizabeth og Ito som vil
bruke bildene til å søke på henholdsvis masterstudier og

utstillingsplasser. Gjestekunstneroppholdet i S12 åpner forhåpentligvis
opp for nye og spennende muligheter for alle de tre unge kunstnerne.
Angela Davies arbeider i krysningen mellom kunst, vitenskap, teknologi
og natur. Under sitt opphold i S12 utviklet Davies utstillingen
“Impermafrost”, en audiovisuell installasjon hvor glass var et fremtredende
materiale. Selv om Davies ofte bruker glass i kunsten sin, har hun ikke
kunnskapen til å produsere gjenstandene selv. Hun arbeidet derfor tett
sammen med og fikk stor hjelp fra verkstedsansvarlig og andre kyndige
fagfolk i utviklingen av installasjonen.
I forbindelse med prosjektet samarbeidet Davies med Kjemisk Institutt og
Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. Hun benyttet
seg også av kompetansen til BEK. Utstillingen var del av programmet til
PIXEL2017. Dagen etter utstillingsåpningen deltok hun på Meet The
Residents, hvor hun holdt en artist talk. Meet The Residents er et
samarbeid mellom USF Verftet, Visp og S12.
Angela Davies har en MA fra Manchester School of Art (2013) og er
meddirektør i Studio Made – et tverrfaglig studio og galleri i Denbigh,
Wales. Davies har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt, og solgt
arbeider til offentlige og private samlinger i Storbritannia, Europa og USA.
Hun har mottatt flere priser, den siste i rekken var ”Impact Acceleration
Account Award” fra the Economic and Social Research Council. Prisen
muliggjør arbeid med forskning knyttet til menneskeskapte
klimaendringer, sammen med ansatte ved Universitetet i Bangor.
Pilchuck stipendiat
Årets Pilchuck Glass School kunstner var Kit Paulson, men grunnet
skolegang har hennes gjestekunstneropphold blitt utsatt til 2018. http://
www.kitpaulsonglass.com/

Angela Davies , arbeid i verkstedet Foto: S12

Utstillinger
S12 Galleri og Verksted åpnet sin første utstilling i mai 2007 og feiret i
2017 sitt 10-års jubileum med et ambisiøst program som reflekterte
vår eksperimentelle profil og den internasjonale statusen vi har fått
gjennom årene. S12 har i alle sine år hatt et konsekvent ikkekommersielt utstillingsprogram fokusert på å fremme kunstnere og
kunstverk som eksperimenterer, utforsker og tøyer grensene til glass
som materiale. Dette bidrar til et levende og dynamisk fagfelt nasjonalt
og internasjonalt.
For å markere jubileumsåret ønsket S12 å presentere et ambisiøst
utstillingsprogram som reflekterer denne profilen. Høydepunktene på
denne markeringen var installasjonen RAGING DREAMS over the
horizon av Baptist Debombourg og utstillingen Battle Cry av Emma
Woffenden.
Den årlige utstillingen Young and Loving! er viktig å trekke frem da den
reflekterer S12 sin årlige satsning på nyutdannede kunstnere som
utmerker seg i måten de tilnærmer seg materialet på.

Glassyke er en betegnelse på glass som smuldrer opp på grunn av feil
i den kjemiske sammensetningen. Det kan også henvise til den
tilstanden mange glasskunstnere befinner seg i når de først begynner
å mestre krevende glassblåsingsteknikker. Et vanlig symptom på
glassyke er fravær av et personlig uttrykk i materialet. De tre
kunstnerne presentert i utstillingen var for Koksvik eksempler på noen
som ikke var rammet av glassyken, eller som hadde funnet en vei ut.
Ammy Olofsson bruker møtet mellom kunsthåndverk og teknologi til å
undersøke vår selvoppfattelse og våre roller i forskjellige
sammenhenger. Selv om hun er skolert i teknikkene for glassblåsing er
det underordnet i hennes uttrykk. Olofsson har tatt rollen som Mad
Scientist og konstruert glasskulpturer som også er fungerende
datamaskiner.
Bjørn Friborgs glasskulpturer er store og maskuline, men strippet for
flinkhet, skjønnhet og mesterlighet. Objektene er svarte og organiske.
Rør med presist kappede endestykker penetrerer de nærmest

17.02.17- 19.03.17
Glassyke. Tre behandlingsstrategier
Ammy Olofsson, Bjørn Friborg, Simon Klenell
Utstillingen var kuratert av Vidar Koksvik som del av hans MA i
kuratorpraksis. Gjennom sitt eksamensprosjekt som blant annet
omfattet denne utstillingen ønsket han å rette søkelys på at vi i Norge
mangler et utdanningstilbud i glasskunst.
Fra åpningen av Glassyke- Tre behandlingsstrategier Foto: S12

kollapsede glasskroppene. Glasset har fått juling, det har blitt
mishandlet og torturert av en mann i krig med materialet.

spørsmål, og skaper en nervepirrende atmosfære i installasjonene
sine. Dette var første gang arbeidene til Woffenden ble stilt ut i Norge.

I Simon Klenells arbeider ser du spor etter tradisjonell glassindustri,
samtidig som han gjør flere uventede grep. Det slipte glasset har blitt
gjenoppvarmet, strukket og bøyd. Varmt glass har blitt tilført og får
bevege seg fritt over den slipte overflaten. Noe går i oppløsning, det
flyter ut, kontrollen ebber, men objektene er iøynefallende vakre. Det
slående og overraskende resultatet beror på Klenells mesterlige
utføring av håndverket.
Ett av arbeidene til Klenell ble innkjøpt av Innkjøpsfondet for norsk
kunsthåndverk.
Antall besøkende: 680

Woffenden holdt en artist talk som ble filmet og som med tiden vil
deles på våre nye nettsider. Ellers ble ett av arbeidene til Woffenden
kjøpt av innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk, i tillegg til at
utstillingen ble omtalt i Tidsskriftet Kunsthåndverk 3. april 2017:
http://www.kunsthandverk.no/anmeldelser/2017/4/3/stilltiendekrigsrop-1
Antall besøkende: 672

Emma Woffenden Foto: Pål Hoff

31.03.17- 07.05.17
Battle Cry
Emma Woﬀenden
Emma Woffenden er en av Storbritannias
fremste og mest innovative glasskunstnere.
Med sin ukonvensjonelle tilnærming til
materialet har hun banet vei for en
generasjon kunstnere som arbeider
konseptuelt med glass.
Ved hjelp av et bredt spekter av komplekse
glass- og mixed media-teknikker utforsker
Woffenden de mer immaterielle sidene ved
vår eksistens, som opplevelser, følelser og bevissthet. Skulpturene
hennes har et abstrahert og tidvis surrealistisk formspråk. Figurer satt
sammen av ulike deler og materialer minner nærmest om en blanding
mellom menneske, dyr og maskin. Ved å antyde hendelser som
nettopp har skjedd eller er i ferd med å skje åpner hun opp for

Baptiste Debombourg Foto: Pål Hoff

19.05.17 -16.07.17
RAGING DREAMS over the
horizon
Baptiste Debombourg
S12 Galleri og Verksted
markerte sitt 10-årsjubileum
med åpningen av utstillingen
RAGING DREAMS over the
horizon av den fremtredende
franske kunstneren Baptiste
Debombourg.

Debombourgs monumentale
installasjoner har vakt internasjonal oppsikt. Verkene hans tar over og
transformerer bygninger med bølger av knust glass som bryter seg inn
og oversvømmer rom og strukturer. Arbeidene hans kan oppleves
både som truende og vakre. De ødelagte og rekonstruerte
materialene tolkes ofte som en kritikk av verden vi lever i – enten det
er forbrukersamfunnet eller en verden i ferd med å gå i stykker. I
Bergen skapte Baptiste Debombourg som nevnt et helt nytt verk
tilpasset S12 sitt galleri. Knust og laminert vindusglass ble formet etter
kunstnerens visjoner som norske fjell og hav.
Installasjonen ble produsert med støtte fra Pilkington glass i Norge.
Utstillingen ble omtalt i Neues Glass #2/2017 og i BA
Antall besøkende: 1715

Justin Ginsberg, Utstillingsoversikt Foto: Pål Hoff

04.08.17-10.09.17
Considerations and Ants
Justin Ginsberg

Ginsberg stiller spørsmål ved måten vi mennesker handler på, samtidig
som han ser nærmere på vårt ønske og behov for å kontrollere eget liv
og naturen rundt oss.

Considerations and Ants viste arbeidet til sommerens gjestekunstner,
Justin Ginsberg,
Utstillingen presenterte et betryggende og ubehagelig
hjemmelignende-miljø, hvor objekter, tegninger, video og installasjoner
speilet de ustabile og usikre sidene ved vår eksistens.

Ginsberg utfordrer materialets oppfattede grenser og tingenes antatte
natur. Han strekker både materiale og ideer til det ekstreme, og
forsøker stadig å utfordre definisjonene som kategoriserer den
menneskeskapte verden.
Utstillingen ble kuratert av kunstneren.
Antall besøkende: 698

06.10.17 - 05.11.17
Young & Loving! 2017
Gruppeutstilling
Young & Loving! er en spøkefull oversettelse av ung og lovende, som
peker mot utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere. En
utforskende tilnærming til glass som del av et kunstnerisk uttrykk er et
særlig kjennemerke for utstillingskonseptet som er utviklet av S12, og
arrangert årlig siden 2007. Kunstnerne som deltok i 2017 var Elizabeth
Cote (USA), Ito Laïla Le François (CA), Adéla Lakomá (CZ), Alexandra
Muresan (RO), Leana Quade (USA) og Nate Ricciuto (USA).
Årets Young & Loving! var en utstilling med et personlig og sosialpolitisk
preg. De detaljrike arbeidene til Elizabeth Cote kan betraktes på
samme måte som en bildebok, - der man leter etter historiens detaljer,
som alle er pakket inn i en rik illustrasjon. Metaforisk sett viser
skulpturene til Cote sinnet i en tilstand av både depresjon, mani og
balanse.

refleksjon over hvordan vi presser naturen og miljøet mot bristepunktet
gjennom industriell invasjon.
Leana Quade utnytter glass på en surrealistisk måte som inviterer
betrakteren til å stille spørsmål ved materialet og hva de faktisk ser. Hun
gir tilskueren en anledning til å oppfatte glasset på en ny måte og
skaper nysgjerrighet. Hun kaster nytt lys over glass som kunstnerisk
materiale ved å avsløre unike kvaliteter i forhold til hvordan det beveger,
reagerer og fungerer.
Nate Ricciuto kombinerer materielle og historiske temaer når han
undersøker hvordan optiske enheter og teknologi har brukt glass for å
forme vår oppfatning og forståelse av verden og vår plass i den. Han
utvikler levende system og absurde objekter som både omfavner og
stiller spørsmål ved vår medfødte nysgjerrighet og hårdnakket
kunstighet.

Gjennom Ito Laïla Le François sin installasjon ble vi konfrontert med
den negative påvirkningen vi mennesker har på jorden og havet, og
kunstnerens følelse av maktesløshet når det gjelder å bidra til
forandring. Le François sitt arbeid tar for seg båtflyktninger, overfisking,
oljesøl og problematikken rundt vår bruk av plastikk-emballasje.
Adéla Lakomá tar for seg familiens jordbrukstradisjoner. Gjennom sitt
kunstneriske virke bryter hun denne tradisjonen som har vært i familien i
mange generasjoner. Til gjengjeld skaper hun objekter inspirert av
jordbruks-arbeid og fortsetter på den måten i familietradisjonen, men
på sin egen uttrykksfulle måte.
Alexandra Muresan kombinerer glass, metallnetting og objekter. Hun
demonstrerer glassets modernitet gjennom en fornyelse av denne
gamle teknikken. Blant verkene hun viste var ”Don´t push me…” - en
Galleri utsikt av Young and Loving! Foto: Pål Hoff

Angela Davies, Detalj av installasjon i S12 Foto: Pål Hoff

Young & Loving! har blitt et viktig springbrett for nyutdannede kunstnere.
Det veletablerte konseptet har de siste årene utviklet seg i takt med
S12, og har de siste årene inkorporert et gjestekunstneropphold som en
naturlig del av prosjektet for 1 til 3 av de deltakende kunstnere. I forkant
av årets utstilling var det Elizabeth Cote, Ito Laïla Le François og
Alexandra Muresan som var gjestekunstnere i S12. De fikk dermed
anledning til å presentere helt nye arbeider i Young & Loving! 2017 og
bidro også i monteringen av disse.
Et videoarbeid av Leana Quade ble kjøpt av Innkjøpsfondet for
kunsthåndverk, og plasseres i KODE, Bergen.
Utstillingen ble kuratert av Bergljot Jonsdottir og Æsa Björk
Antall besøkende 640

17.11. 17 - 22.12.2017
Impermafrost
Angela Davies
Impermafrost var en audiovisuell installasjon som Davies produserte
gjennom sitt gjestekunstneropphold i S12. Glassets sammensetning og
endringene det går gjennom under påvirkning av varme og lys, tillater
oss å trekke paralleller til isformer og prosesser rundt klimaforandringer.
Lysinstallasjonen ble aktivert ved hjelp av datasignaler som lyser opp og
lagde projeksjoner av glassobjektene. Den sykliske belysningen av
verkene påvirkes av informasjon om de skiftende tilstandene i arktisk
sjøis. Teknologien er utviklet i samarbeid med Chris Ball.
Utstillingen var en del av PIKSEL festivalen 2017.
Antall besøkende 617

Formidling
En stor del av vårt formidlingstilbud til barn og unge skjer gjennom
vår DKS-produksjon ”Hvem er jeg? - et sammensatt selvportrett i
glass”. I 2017 gjennomførte vi 39 produksjoner med verkstedbesøk
i samarbeid med Bergen Kommune (9) og Hordaland
Fylkeskommune (30). Dette arbeidet er en viktig måte å nå ut til
bredden av barn og ungdom i kommunen og fylket på. Videre har vi
fortsatt arbeidet med vår kreative søndagsskole der barn, unge og
deres familier kan få nærkontakt med glass gjennom
verkstedsbesøk. For andre året på rad har vi arrangert blåsekvelder
for ADHD Norge, avd. Hordaland, hvor både store og små har fått
prøve seg som glassblåsere.
Våre formidlings- og undervisningsprosjekter henvender seg ikke
bare til barn og ungdom, men også familier, voksne amatører, i
tillegg til profesjonelle kunstnere og kunststudenter. I løpet av året
har vi innført regelmessige introduksjonskurs i glassblåsing for
voksne. Vi har hatt innføringskurs i glass for studenter fra
Kunstakademiet i Trondheim og deltatt på B-open med 2
workshops for voksne og en dag med glassblåsing for barn. Under
årets kulturnatt hadde våre gjestekunstnere en glassblåsing demonstrasjon og samtaler om kunst. En dialog om samarbeid med
Bergen Arkitektskole ble også opprettet. Et kurs for deres studenter
vil etter alt å dømme gjennomføres i løpet av inneværende år. Ellers
har vi som nevnt over, holdt flere artist talks hvor våre utstillere/
gjestekunstnere har presentert sitt kunstnerskap for publikum.
Utstillingene våre formidles til publikum både gjennom samtaler i
forbindelse med omvisning og gjennom en utstillingstekst som blir
produsert til hver utstilling. Omvisning i utstillingen tilrettelegges

særlig for for barn og ungdom på søndager da vi har Kreativ
søndagsskole i verkstedet.
Det er gratis tilgang til alle våre utstillinger.
Involverte i opplæringstilbud 2017: Maria A. Frantzsen, Æsa Björk,
Thomas Petersen, Anett Haukås, Patricia Sichmanova, Charlotte
Lemaire, Jeanett Goodwin, Ingrid Nord og Linn Kalseth.
KURS/FORMIDLING
Introduksjonskurs i glassblåsing (18 +)
Deltakerne får et innblikk i grunnprinsippene innen arbeid med
varmt glass. Hver deltaker får individuell veiledning. Ingen erfaring er
nødvendig. Alle går hjem med selvlaget glass etter endt kurs.
Kurs for viderekommende - profesjonelle og amatører (18 +)
Et kurs som har individuell undervisning i forhold til deltakerens nivå.
Kurset repeterer grunnprinsippene i glassblåsing og bygger videre
på disse. Det blir introdusert nye former og elementer i
glassblåsingen i forhold til deltakerens nivå. Pust, gravitasjon og
varme gir erfaring i hvordan boblen raskt kan skifte fasong.
Kreativ Søndagsskole (5 +)
Glassblåsing: I trygge og profesjonelle omgivelser har barn og
ungdom fått prøve seg som glassblåsere. Ved gjentatte besøk får
deltakerne mulighet til gradvis å ta fatt på mer kompliserte
oppgaver.
Familieverksted: Her utforsker vi den todimensjonale flaten
gjennom å smelte sammen glass. Deltakerne komponerer egne
bilder og figurer ved å sette sammen lag på lag med glassbiter i alle
farger og fasonger. Her får barn og voksne dele en opplevelse og
skape noe sammen.

DKS
Glassformingskurs for skoleklasser i Bergen og Hordaland. Kurset
”Hvem er jeg? - et sammensatt selvportrett i glass” gir elevene en
innføring i noen av glassets muligheter. De lærer hvordan kunstnere
gjennom historien har jobbet med selvportrett og hvordan de selv kan
skape et selvportrett i glass ved bruk av teknikken fusing. Det har blitt et
svært godt og faglig gjennomarbeidet opplegg som kombinerer både
teori og praksis. Kurset avsluttes gjerne med en utstilling kalt “Se mitt
bilde” enten i S12 sitt galleri/vinduer (Bergen Kommune), eller ute i
skolene (Hordaland Fylkeskommune).
B-Open
Under årets helg for åpne atelierer i Bergen hadde S12 to dager med
workshop.
Workshop for voksne: Maria Almås Frantzsen og Ruth Hol Mjanger
holdt to performative workshops med pust og kropp som viktigste
verktøy i møtet med varmt og avkjølt glass.
Workshop for barn: Thomas Petersen og Anett Haukås holdt åpent
verksted der barn og unge fikk oppleve og oppdage det varme flytende
glasset fra smelteovnen vår og forme det med pusten sin til flotte kuler i
regnbuens farger.

DKS formidling i verkstedet Foto:S12

Innkjøp av dragonella
S12 Galleri og Verksted har investert i en mobil glassovn -Dragonella.
Denne danner grunnlaget for det første mobile glassblåsingsverkstedet i
Norge. Den mobile enheten kan knyttes sterkt til kunstnerisk forskningsog utviklingsarbeid i tillegg til skapende formidling. Et mobilt verksted
skaper rom for utforskning av glassets materielle egenskaper i møte
med nye miljøer og muliggjør stedsspesifikke og temporære prosjekter
på nye arenaer innen- og utendørs. Vi ønsker oss et oppsøkende og
grenseløst verksted som kan etablere nye og utfordrende møtepunkter
mellom den skapende kunsten og mennesker der de er.
Det mobile verkstedet gir oss muligheten til å utvikle helt nye typer
kunstprogram der nye og temporære rom for kunstpraksis kan bli tatt i
bruk.

NETTVERK OG REISER
S12 sin internasjonale aktivitet er synlig i alle deler av virksomheten.
Utstillingene våre i 2017 var alle internasjonale og involverte kunstnere
fra 8 ulike land. Det samme gjelder gjestekunstnerordningen AIR i S12
der det er utenlandske kunstnere som dominerer. Kunstverk som blir til
eller påbegynt på verkstedet til S12 til så å reise videre ut i verden, er
gode representanter for S12 internasjonalt. Gjestekunstnere og andre
produserer (kunst) gjenstander hos oss som senere presenteres på
utstillinger rundt om i verden. Eksempler på dette er utstillingen LIQUID
ROPE COILING med Justin Ginsberg som åpnet på Traver Gallery,
Seattle den 1. februar 2018 og Ito Laïla Le Francois nyeste utstilling
på The Canadian Clay and Glass Gallery. Teksten som Justin Ginsberg
har skrevet om S12 i Glass Quarterly nr. 149 er av stor betydning for
utviklingen av vårt internasjonale nettverk. Når det gjelder utvikling av
det nasjonale nettverket, deltok vår verkstedsansvarlig Charlotte
Lemaire, på nettverksmøte og miniseminar i regi av Norgesglass i
slutten av oktober. Dette resulterte blant annet i samtaler rundt
fremtidig nettverksmøte i våre nye lokaler her i Bergen.

ORGANISASJON i 2017
S12 sitt team har i 2017 bestått av:
Daglig leder og eier: Bergljót Jónsdóttir
Kunstnerisk rådgiver, eier og kunstner: Æsa Björk
Verkstedsansvarlig glassblåser: Thomas Petersen / Charlotte Lemaire
Formidlingsansvarlig og kunstner: Maria A. Frantzsen
Utstillingskoordinator og formidler: Anett Haukås
Praktikant og kunstnerassistent: Patricia Sichmanova
Assistenter/vikarer: Jeanett Goodwin, Ingrid Nord og Linn Kalseth
NAV Praksis: Adam Jan Korsak
Intern: Courtney Tanner
Skoleelev vgs, utplassering: Sara Helming
Regnskapsfører: Gry Kristin Kristiansen

S12.no
I 2017 fikk vi KUP midler fra Hordaland fylkeskommune til oppbygging
av ny nettportal Disse blir overført til og brukt i 2018/19.
S12.no skal være den digitale forlengelsen av S12. Plattformen skal
brukes til å informere og kommunisere om glass i all sin mangfoldighet
med et større publikum og er et formidlingsprosjekt i kontinuerlig
utvikling. Portalen skal bl.a. fungere som en kunnskapsportal om glass
med blant annet arkiv av alle våre utstillinger og gjestekunstnere de
årene vi har eksistert. Portalen og websidene er under utvikling.

Fra Glass Quarterli No. 149

Far og barn på utstilling for å se Angela Davies "Impermafrost " Foto: S12

