
 

Glasakademins årsberättelse 2020.  

 

Glasakademins plan för 2020 var att delta och bidra till den internationella 
GAS konferens som var planerad till Småland i maj 2020. 

Pga Corona ställdes den snart in och Glasakademin satsade istället på 
att, som vi diskuterade på stämma och styrelsemöten, anmäla vårt 
intresse att i någon form delta vid 2019 års nyhet - Stockholm Craft Week  
som var en succé 2019. Bestämdes att Sylvia Neiglick skulle ta kontakt 
med Maj Sandell för vidare planer. Våren 2020 släpptes en inbjudan till 
Sthlm Craft Week och Glasakdemin blev genast antagna som utställare. 
Värdskap och lokal erbjöds av Stockholms Auktionsverk och de föreslog 
även en specialauktion för vårt konstglas. Därmed var ramar satta för 
evenemanget. Alla medlemmar informerades och uppmanades att 
inkomma med bild och text på objekt de ville ställa ut till samordnande 
Sylvia Neiglick som hade kontakt och möten med Auktionsverket och 
Stockholm Craft weeks programdirektör Rut-Malin Berglund. I augusti 
hade alla intresserade medlemmar som nåtts av inbjudan som önskade 
delta anmält sig. Kristin gjorde ett utskick till vilande medlemmar och 
några förnyade sitt medlemskap för att kunna delta. Under september 
ordnades med texter inlämning av verk fotografering och värdering samt 
marknadsföring av utställningen.   

1-4 oktober hölls Stockholm Craft Week 2020 med Glasakademins 
utställning och auktion i Auktionsverkets lokaler på Nybrogatan i 
Stockholm. VD Mette Rode Sundström inledningstalade om konstglas och 
passionerat samlande. Maj Sandell från Craft Week talade om 
evenemanget i stort och Sylvia Neiglick från Glasakademin talade om 
studioglaset och medlemmarna. En coronasäkrad vernissafe med mycket 
gott vin från Mettes egen vingård bjöds och många medlemmar deltog i 
festligheterna. Under lördagen hade Sylvia personlig visning för de som 
önskade. På söndagen avslutades auktionen och flertalet verk försåldes 
enl avtal Auktionsverket resp medlem slutit. Dagarna innan Sthlm Craft 
Week utkom Gunnel Holmérs fina bok Studioglas i förändring. Den kunde 
vi visa för intresserade under Craft Week. 

Utställningen var välbesökt och lyckad.  

 

Boksläpp på Kulturparken äger rum den 14 oktober på Sveriges 
Glasmuseum i Växjö kl 14.00. Kl 15.30 hålls årsmötet både på plats i 
Växjö och via zoom digitalt möte för de som ej kan vara på 
plats.Katalogen är finansierad av Framtidens Kultur och är ett samarbete 
mellan Kulturparken Småland, Sveriges Glasmuseum och Glasakademin. 

 



 


