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Elisabeth Werp kommer 
i år med sin første 
glasskolleksjon for Hadeland 
Glassverk. Men hun er altså 
først og fremst kunstmaler, 
eller «maler», som hun selv 
foretrekker å kalle seg.

Kunstmaler Elisabeth Werp
 • Elisabeth Werps malerier og glass stilles ut på Hadeland Glassverk i hele  
september. Utstillingen har fått navnet Speculum, som betyr speil på latin.

 • Glassarbeidene vil være til salgs også etter at utstillingen er avsluttet.

 • Hadeland Glassverks nye kolleksjon er et samarbeid mellom den  
norske kunstmaleren Elisabeth Werp og designsjef Maud Bugge og hennes 
glassblåserteam.

 • Hadeland Glassverk har også tidligere samarbeidet med norske kunst- 
malere, blant annet Nico Widerberg, Ørnulf Opdahl, Inger Sitter og Magne 
Furuholmen.

 • På nett: hadeland-glassverk.no og elisabetwerp.com.
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se så nydelig det blir! 
Elisabeth Werp er 

egentlig et stykke 
unna komfortsonen, 
men nå gløder hun 
om kapp med ovnene. 
Hun rykker til ved 
lyden av det sporadis-
ke blaffet fra ovnene, 

og skvetter når et glass går i gulvet. Omkring 
oss danser rødoransje ildkuler fra stasjon 
til stasjon. 

Boblen er stor nok, snart skal foten 
monteres. Men før det: en riflet kule mellom 
klokke og stett. Først nå ser Elisabeth ideene 
hennes bli til virkelighet. 

– Auu!!
Det som skulle bli et sjenerøst champagne-

glass med barokke referanser er på et 
blunk forvandlet til tusen skår. For 
Elisabeth virker det som en fysisk smerte. 
Hun river seg i håret, gjemmer ansiktet i 
hendene, og finner snart frem et lomme-

tørkle fra vesken. Designsjef Maud Bugge 
og hennes team av glassblåsere blunker 
ikke engang. 

– I prosessen vi er inne i, er vi forberedt 
på prøving og feiling. Det hele er ganske 
ukomplisert. Det vi si: det er vanskelig, 
men ikke for disse, sier Maud, og peker 
med blikket på glassblåserne.

Som allerede er i gang med neste forsøk. 
– Jeg er ikke ute etter et lett, enkelt, stilig 

og moderne uttrykk. Jeg vil at det skal 
være mye form, og at det finnes en tyngde. 
Når du holder glasset i hånden, skal du 
kjenne at det betyr noe, forklarer Elisabeth.

En ny glassboble er på vei, og kulen 
monteres til klokken. Men så skjærer det 
seg igjen. Elisabeth stirrer på glasskårene.

– Kan vi få til at hele glasset ser knust 
ut, eller krakelert?

– Jo da, mener Maud. Det kan vi også 
prøve på. 

– Sånn jobber jeg i atelieret også, sier 
Elisabeth. Det gale som skjer kan bli 

Å
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Til bristepunktet
TEKST OG FOTO: NIKLAS HART

– Jeg må stadig gjøre ting jeg ikke kan. Så får det heller  
bære eller briste, sier kunstmaler Elisabeth Werp.

– Det er spennende for oss å dele den 
kunnskapen vi sitter på med kunstnere 
som tolker materialet helt annerledes, 
sier Maud Bugge, designsjef ved 
Hadeland Glassverk. 

Maud Bugge, designsjef ved 
Hadeland Glassverk. 

Bare glassblåserne får håndtere den 
glødende massen. Den kunsten er det 
bare de som kan.

➤
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en velsignelse som bygger opp 
hele bildet. 

Hun er i innspurten av forbe-
redelsene til utstillingen som 
skal vises frem på 
Glassverket. Tanken er at 
både maleriene og glasskol-
leksjonen skal stå på egne 
ben, men samtidig speile hver-
andre. For hos Elisabeth er det 

ett tema som stadig går igjen: 
Vanitas – påminnelsen om jor-

delivets forgjengelighet.
– Jeg bruker slike glass i bilde-

ne mine også. Og de er igjen inspi-
rert av gamle vanitasmotiver fra 16- 

og 1700-tallet. Borddekkingen, frukte-
ne, glassene, alt dette som skal minne oss 
om det som er, og som skal tas fra oss, når 
døden griper inn. 

Elisabeth har selv kledd og dekket  
bordene, i sitt eget atelier på Frogner. 
Barokkmønstrede duker og glinsende  
silkestoffer, ornamenterte glass, tomme 
stoler. Så har hun fotografert stillebenet, 
og bygget det hele opp på nytt. Deretter 
setter hun sammen ulike elementer fra 

fotobanken. En sky fra ett bilde, et glass fra 
et annet, en stjernehimmel fra et tredje. 
Bildets mange lag bygges opp, penselstrøk 
for penselstrøk. Så kan hun trekke frem en 
skjærebrenner, eller plansliper, viske ut 
eller forvrenge noen elementer, mens 
andre trer tydeligere frem. 

Ser du bildet for deg før du setter i gang?
– Det starter gjerne med en vag idé, og 

blir til underveis. Jeg hadde en livskrise en 
gang. Det fantes et helt speil som gikk i 
tusen knas, og bitene forsvant for meg. Og 
nå er jeg en detektiv som leter etter en 
masse biter til den evige historien jeg 
bærer på. Og plutselig ser jeg en slik ting, 
for eksempel en stol som står alene ved 
stranden, og assosierer den til noe som 
ligger her inne.

Elisabeth legger en hånd på brystet.
– Da tar jeg bilder av den, og bruker den 

som en del av min idébank. Deretter går 
den videre inn i et bilde.

Får kunsten en terapeutisk effekt?
– Nei. Jeg hater det ordet. Jeg skaper  

fordi det er den eneste meningen jeg kan 
finne med mitt liv, å skape noe ut fra 
ingenting, å skape form ut av kaos. 

BOLIG  KUNSTNERPROFILEN

➤

Arbeidsprøvene er ennå ikke 
ferdige. Elisabeth ønsker også å 
risse inn tekst på glassene. Denne 
prøven er fremdeles til avkjøling, en 
prosess som tar over et halvt døgn.

Bildene består av 
mange lag, der noen 
konkrete objekter kan 
identifiseres, som en 
stol, et bord, andre er 
skjult eller delvis skjult 
av brede penselstrøk 
– eller en omgang 
med plansliperen. 
Maleriet har tittelen 
«Drømmenes bord».
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Når jeg lager bilder, holder jeg hodet 
våkent og grublende. Jeg må oppleve og 
oppleve, og de sterkeste opplevelsene får 
jeg nettopp når jeg skaper. 

Tenker du noen gang på publikum når 
du maler?

– Overhodet ikke. Jeg må bare lage det 
som jeg vil, og det er så masse som vil ut. 
Men når bildet først er ferdig, blir jeg  
veldig lykkelig når noen kommer og forteller 
meg at bildet berørte dem. For jeg er ikke 
enestående. Hvis jeg klarer å grave dypt 
nok i meg selv, er det naturlig at jeg kan 
formidle en erfaring eller en opplevelse 
som også andre vil gjenkjenne. 

Også her på glassverket er det følelser og 
intuisjon hun ledes av, ikke rasjonalitet 

eller praktiske hensyn. Og i hvert fall ikke 
autoriteter. For mens Elisabeths glass er 
digre, og gir champagnen en stor overflate 
i klokken, anføres det gjerne fra vinmiljøet 
at champagneglass bør være høye og smale 
for at boblene skal holde seg lenger. 

– Jeg kan tenke annerledes. Her får heller 
gjestene drikke fort, så blir det veldig mye 
godt humør, og plass til flere bobler, ha ha. 

Maud Bugge nikker. 
– Det å drikke av et vakkert glass kan 

ikke defineres som riktig eller galt. Det 
som teller er opplevelsen. 

Og endelig går alt som det skal borte ved 
ovnene. Klokke, stett og fot sitter 
som de skal, glasset brister ikke. Den 
første prøven sendes til avkjøling.

BOLIG KUNSTNERROFILEN
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Å jobbe med glass er for Elisabeth Werp en lang sekvens av 
oppturer og nedturer.

«Jeg skaper fordi 
det er den eneste 
meningen jeg kan 
finne med mitt liv, 
å skape noe ut fra 
ingenting, å skape 
form ut av kaos.» 

Elisabeths ønsker for champagne-
glasset er krevende å utføre, og mange 
av forsøkene ender i flerfoldige knas.


