
FAMILIAR - GLASS AND JEWELLERY 
Invitation til udstillingen: lørdag d. 28 marts kl. 17:00 til 18:30 

 

Det er med stor ydmyghed og tilsvarende glæde at jeg har fornøjelsen af at 

præsentere familien Jørgensen og Mørch samlet for første gang i en fælles 

udstilling i Ebeltoft Glas. Familien har alle været yderst produktive og haft stor 

bevågenhed med udstillinger hver for sig i ind- og udland. 

 

Torben Jørgensen har en baggrund som maskinarbejder. I starten af 1970erne blev 

han uddannet keramiker fra Skolen for Brugskunst i København og var med til at 

starte glasafdelingen op. Siden har han været en anerkendt designer for 

Holmegaard og sideløbende kørt sit private glasværksted samme med hans kone 

Jytte og senest deres datter, Karin.  

 

Jytte Mørch er uddannet nogenlunde samtidig med Torben, blot på Linjen for 

Tegning og Grafik og har haft en selvstændig karriere som grafiker samt, i 1991, 

været med til at etablere glasværkstedet Jørgensen & Mørch Design ved 

Fensmark. Jytte og Torben er blevet velsignet med to smukke og talentfulde døtre - 

Karin og Therese.  

 

Karin Mørch har valgt glasset som sit medium og Therese Mørch-Jørgensen har 

valgt et andet medium - nemlig det ædle i arbejdet med smykker og objekter. Det 

er ikke usædvanligt at gå i forældrenes fodspor, men at det er gjort med så stor 

succes og med bevarelsen af egen integritet og selvstændighed er 

bemærkelsesværdigt. 

 

Udstillingen vil byde på et sammensat udtryk, fra det klassiske til det eksperimen-

terende - altid udført med stor håndværksmæssig kunnen. Der bydes på stram 

geometrisk perfektion til det poetisk sublime og krydret med modige strejf af 

humor.  Ebeltoft Glas inviterer alle til at komme og opleve en udstilling, der 

spænder bredt og er konceptuelt udfordrende. 

 

FAMILIAR - GLASS AND JEWELLERY åbner samme dag som Glasmuseets udstilling 

"DG15".  Torben Jørgensen har kurateret den historiske del, meget passende idet 

Torben har været en afgørende faktor i udviklingen af dansk studioglas. 

 

Med venlig hilsen, Tchai Munch 

 

www.ebeltoftglas.dk 

http://tchai13.wix.com/ebeltoftglas#!familiar-glass-and-jewellery/czt2
http://tchai13.wix.com/ebeltoftglas#!familiar-glass-and-jewellery/czt2
http://www.joergensenmoerchdesign.dk/
http://karinmorch.dk/
http://theresemorch.com/home.html
http://www.glasmuseet.dk/dk2010/udstillinger/kommende/dg15.html
http://www.glasmuseet.dk/dk2010/udstillinger/kommende/dg15.html
http://tchai13.wix.com/ebeltoftglas#!aktuelt/c1feh

