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Af synne rifbjerg

N ationalbankens foyer er et 
krævende og fantastisk rum. 
Det beskedne indgangsparti 
i den monolitiske marmor-
facade er en sluse med to 
glasdøre, men når man først 

er blevet lukket ind, trækkes blikket op, op 
og møder så den svævende trappe for enden 
af rummet. Ikke noget enkelt sted at matche 
med en glasudstilling, men da glasformgiver 
Tora Urup fik Nationalbankens Hæderspris og 
tilbuddet, råbte den ellers afdæmpede kunstner 
et særdeles hørbart JA! ind i telefonen.

Resultatet er også tæt på at være et perfect match. 
En gråmalet, høj plint skærer sig let på skrå langs 
den ene side af rummet, og her står så et udvalg af 
Tora Urups glasarbejder fra 1996 til i dag. 

Skåle, drikkeglas, vaser, tallerkener, det lyder 
så velkendt, men synet på plinten er langtfra 
banalt. Skålene er som dobbeltsyn med spejlinger 
og farveforvandling, tallerknerne er gennem-
sigtige med en farvet kant, man ikke kan gribe 
i, glassene ultratynde og fint ciselerede eller let 
gyngende. Så det, man tror, man kender, får et 
skær af noget overjordisk, næsten immaterielt, 
selv om det i allerhøjeste grad er netop materielt. 
Det står lige dér, det er glas i fast form, men med 
et flydende skær. Det er forunderligt, og Tora 
Urup har selv et lidt drømmende udtryk, når hun 
taler, men hun er lige så solid i sin metier, som 
sine seneste massive og temmeligt tunge cylin-
derglasskåle. Det er blandt andet derfor, hun har 
modtaget prisen på 400.000 kroner.

Med udsigt over udvalget på plinten siger Tora 
Urup:

»Jeg arbejder både med brugsting og fortolk-
ningen af dem. Alt har udgangspunkt i brugs-
ting, for den kontakt, der er mellem mennesker 
og ting, synes jeg, er rigtig interessant. Det er de 
meget basale genstande som bægeret, skålen og 
vasen, som berører os alle, der er spændende at 
arbejde med.«

Det er især ’skåltemaet’, som Urup kalder det, 
der har fået glaskunstnerens opmærksomhed 
gennem de sidste mange år.

»Mine skåle har udviklet sig frem mod at blive 
en overvejende visuel ting, men det er meget 
vigtigt, at man bevarer erkendelsen af, at det er 
en skål.«

Som beskuer kan man godt komme i tvivl, 
man er nødt til at røre ved Urups skåle for at 
forstå, at der faktisk er hul i midten. Det er optisk 
illusion, hvor begreberne med Urups ord »bliver 
vendt lidt på hovedet«.

»Det er meget vigtigt at røre ved dem.« Siger 
hun med eftertryk.

ToRA Urup har fundet glas-lykken i det nord-
lige Tjekkiet, hvor hun kører rundt i sin gamle 
Saab fire gange om året og arbejder tæt sammen 
med et helt team af glaspustere.

»For mig handler det om ideen. Selvom jeg 
selvfølgelig har lært at blæse glas, er det ikke 
mig, der lægger lunger til. Skålene er bygget op 
af mange lag, der er flere, der puster på én gang, 
mellem to og fire, alt efter størrelse. For eksempel 
hvis der er to, er der altid en, der blæser det indre, 
og en, der blæser det ydre. Du bygger gradvis for-
men op. Man begynder med et lille stykke glas, 
og så har jeg varmet farverne op i en lille ovn i de 
stykker, der skal bruges.« Tora Urup peger på en 
af dobbeltskålene.

»Lagene kan man se i det transparente glas, og 
så er der de mere slyngede, fine spor, som man 
i Tjekkiet kalder ’honning’. Det er en struktur, 
der er i glasset, som bliver fremkaldt i processen, 
og det er så interessant, at der bliver fremkaldt 
noget, man normalt ikke ser. Men tilbage til 
processen. På en måde er det som en dans, det er 
meget, meget flot at se dem arbejde. Der er to, 
der blæser, og så er der en mester, der folder det 
yderste lag om det inderste. For på et tidspunkt, 
når de to glasbobler er klar, bliver de stødt mod 
hinanden. Du har altså to piber med glødende 
glas, der støder sammen – og det er meget vig-
tigt, at det er det rigtige sted, de støder sammen 

– og så bliver stykket skåret af der, hvor den ene 
pibe sidder fast. Så har du en pibe med en boble 
og en anden boble på den, og det er en meget 
tung ting at stå med. Så har du en indvarmnings-
ovn med meget høj varme, og nu bliver den ene 
boble med centrifugalkraft til en tallerken, og så 
kommer mesteren, som så med hænderne presser 
den flade form rundt om den anden boble, så 
det, der før var farve indvendigt, kommer til at 
ligge udvendigt.«

JEg tilstår en vis svimmelhed ved at visualisere 
processen. Urup ler og siger, at man bruger våde 
aviser, vand og brænde. »Det er meget enkelt, 
selv om det er svært arbejde. I Tjekkiet står de 
ovenikøbet alle sammen op, det er ret sejt. I 
Skandinavien sidder glaspustere ned.

Tora Urup peger på en af sine skåle, hvor en 
fin, grå farve udløser en raffineret og overra-
skende effekt.

 »Jeg har arbejdet med en mørk, grå farve, hvor 
du fra én vinkel næsten ikke kan se, der er en 
farve, mens du fra en anden pludselig opfatter 
farven som en fysisk kant. 

Jeg har været meget vedholdende med nogle 
enkle former, fordi jeg synes, det er sjovt at se, 
hvor meget der kan ændre sig inden for én form. 

Materialets variation inden for tykkelser, farve-
forskelle, der er uendelige muligheder i begræns-
ningen.«

   – Hvor mange skåle har du lavet?
»Jeg vil tro, at jeg har lavet nogle hundrede, 

men der er også nogle, der ikke er lykkedes. Jeg 
forudser nogle ting, jeg forestiller mig kunne 
blive rigtig fine. Så lykkes det, måske. Måske 
bliver det noget helt andet, end jeg regnede med.«

   – Som du godt kan lide?
»Ja. og nogle gange kan jeg ikke lide det, så 

skal der lige gå lidt tid, og så synes jeg ’wow’, det 
er egentlig ret interessant. Eller måske skulle jeg 
lige prøve med den farve dér ... «

   – Du er en rigtig nørd?
»Jeg er en rigtig nørd. Ja!« Tora Urup ler lyk-

keligt.

LykkELIg er også et ord, Tora Urup anven-
der om sin opvækst med to kunstnerforældre 
i et hjem med skønhed overalt både privat og i 
værkstedet.

»Jeg har virkelig lært meget af mine forældre. 
Det var altid sjovt og smukt og spændende at 
være i mit barndomshjem. Vi rejste til Italien og 
Frankrig og så en masse kunst. Min far arbejdede 
med glasmosaik, og jeg kom med på Freses værk-

sted (kunstindramning m.m. i københavn, red.), 
hvor jeg kunne sidde og kigge på de overskyden-
de glasstumper. Hjemme hjalp jeg til med trykke 
silketryk i mine forældres store atelier fyldt med 
kunst og smukke ting. Jeg har virkelig fået det 
ind med skeer. Vi er fire børn, og vi har altid 
elsket den verden. Jeg har aldrig tænkt andet, end 
at jeg skulle lave noget kreativt, det var det, der 
var værdien.«

Så det blev Holbæk kunsthøjskole, og der var 
en lærer, der havde været i Japan og fortalte om 
japansk kunsthåndværk og arkitektur, og så var 
20-årige Tora solgt og tog med den transsibiriske 
jernbane til Japan.

»Min oprindelige idé var, at jeg ville på et 
værksted, men jeg havde ikke nogen kontakter. 
Alligevel var min første rejse et eventyr, det var 
jo en helt anden verden. Jeg tomlede gennem 
hele Japan, og til sidst mødte jeg en japansk 
landskabsarkitekt, der havde gået på Akademiet 
i københavn, og han sagde, at han nok skulle 
hjælpe mig.«

Som i et rigtigt eventyr blev han en slags faglig 
prins, der skaffede Tora Urup i forbindelse med 
et af de fremmeste keramikværksteder i Japan og 
logi hos en velhavende, kærlig og kunstinteresse-
ret familie, der gerne viste hende japansk kunst. 

Nogen formel uddannelse havde Tora Urup 
ikke, men hun blev sat i sving på værkstedet al-
ligevel. Blandt andet blev hun sat til at dekorere 
et stel, værsgo, og hun kastede sig ivrigt over 
opgaven og opdagede derfor først ret sent, at man 
ikke bruger slanger i dekorationsøjemed i Japan.

»Jeg lærte så meget. Vi var to piger, en japansk 
pige og mig selv, resten var mænd. Det var et 
utroligt sted, hvor de lavede store relieffer. Det 
var en keramikby, og dengang i firserne kom folk 
fra hele Japan, fordi der skete så mange spæn-
dende ting, og der var nogle fantastiske person-
ligheder i den by. Jeg har stadig en meget stærk 
tilknytning til Japan.« 

I et halvt årti var Tora Urup fast tilknyttet 
Holmegaards glasværk og Den kongelige 
Porcelænsfabrik som designer, og samtidig under-
viste hun på Danmarks Designskole.  

I 2001 etablerede hun eget studio og de-
signvirksomhed og begyndte sit samarbejde 
med glasværksteder og fabrikker i det nordlige 
Tjekkiet. Her har de også lavet Tora Urups fine 
lille samling spinkle glas med slibninger efter 
Urups streg, som vi nu står og kigger på. 

Måske en mere velkommen opgave i forhold til 
de tunge skålcylindre?

Tora Urup ler. 
»Det er nogle helt andre, der laver den slags 

finere ting, det vil de »tunge drenge« slet ikke 
forholde sig til. Det kan de ikke, fordi de er vant 
til store ting. Det handler om, hvor meget glas du 
tager på piben, hvordan du håndterer det.« Tora 
Urup rækker hænderne frem.

»Du kan næsten se, at jeg med mine hænder 
skulle have en lille pibe. Det sted, hvor jeg har fået 
lavet mine drikkeglas, er i sig selv et meget lille 
sted, det ene passer til det andet. og så har jeg 
haft to dekorationsslibere til at lave de her mønstre 
efter mine tegninger. De er alle sammen indbyrdes 
forskellige. Jeg synes, det er en dyd at gøre noget 
særligt ud af noget så almindeligt som et lille glas.« 

Den børstede skålcylinder er slebet og børstet 
af en anden slibespecialist. glasset er slebet i hån-
den med carborundum i finere og finere korn.

»Jeg arbejder jo med mange forskellige virk-
somheder, og det bliver mere og mere spændende 
for mig, fordi jeg efterhånden har et stort netværk 
af mennesker og oplever, at der er en helt ny 
generation af unge mennesker i færd med at lære 
håndværket. I begyndelsen troede jeg, at det var 
et uddøende felt ligesom her i Skandinavien, men 
jeg kan se, at de er rigtig stolte af deres arbejde, 
og de unge mennesker er så dygtige og sætter 
nye virksomheder op, hvor de bruger de gamle 
metoder.

Japan er en nøgle til forståelsen af Tora Urups 
arbejde.

»Det, jeg frem for alt har lært i Japan af min 
mentor, er tålmodighed og vedholdenhed. Det at 
blive ved med at undersøge sit materiale: Jeg laver 
faste rammer, og inden for dem opstår uforudsi-
gelige og ofte vidunderlige ting i processen. Mit 
arbejde er en dialog med materialet, og en studie 
i delikate forskelle i form og farve. Der er masser 
af eksperimenter, der venter.« 

Tora Urup i Nationalbankens forhal til d. 26 
november

Overjordisk. Glasformgiver Tora Urup har netop modtaget Nationalbankens Hæderspris for sit enkle, raffinerede formsprog, der hylder brugskunsten på højt niveau. 

Bægeret, skålen og vasen

»Min første rejse var et 
eventyr. Jeg tomlede 
gennem hele Japan, og til 
sidst mødte jeg en japansk 
landskabsarkitekt, der 
havde gået på Akademiet i 
København, og han sagde, at 
han nok skulle hjælpe mig.«
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5. maj – 23. maj 2015
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Skålene er som dobbeltsyn med spejlinger og farveforvandling. »Mine skåle har udviklet sig frem mod at blive en overvejende visuel ting, men det er 
meget vigtigt, at man bevarer erkendelsen af, at det er en skål.« FoTo: STUArT McINTyre
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ZDF fejrer 25-års dagen for murens fald med en lang række
programmer om den skelsættende begivenhed. I Berlin markeres
dagen med ’projekt-lysgrænse’ – en 15 km lang installation af
lysende balloner, der hvor muren engang stod. Aftenen byder
også på en kærlighedsfilm, hvor øst-vest konflikten viser sig
at gribe ind i folks private lykke mange år efter
murens fald. Senere går ZDF History tæt på tiden
i DDR før murens fald.

Se programoversigten på verdenstv.dk/tv-guide
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