


F OR TÆLL INGEN 
LYSET 

Med Vestjylland under huden maler 
Agnethe Maagaard sine dynamiske og 
unikke værker i glas. Glasset er hendes 
medie.

Hendes fortællinger vokser frem i et 
samspil mellem tilskårne elementer, 

glassets teksturer og farver. Og lyset er 
hendes sparringspartner. 

Gennem mange lange brændinger af 
glasset underbygger hun lys og skyg-
ge og præciserer og justerer farver-
ne. Hun er nøje bevidst om at vær-
ket først endelig færdiggøres i mødet 
med lyset, som afdækker transperen-
te flader såvel som uigennemsigtige 
teksturer, der fortæller om både tyng-
de og lethed.

Agnethe forholder sig i sine glasvær-
ker direkte til fortællingen om skabel-
sen, livet og naturen. 

I kirkerummet udgør glasværket en 
kraftfuld kontrast til det ofte sparsomt 
udsmykkede danske, lutheranske kir-
kerum i den ældre arkitektur. Samti-
dig inddrager glasset lys og rum som 

Fortællinger bliver til i synergi mellem glas, form og farve 
– med lyset som sparringspartner



medspillere og viderefører innovativt 
traditionen med glasudsmykning i kir- 
kerum.

Agnethe Maagard bygger i sine for-
tællende værker på arven fra tidligere 
tiders kalkmalerier og glasmosaikker 
men fortæller med et nutidigt udtryk. 

Formsproget balancerer mellem ab- 
strakte og figurative elementer og 
giver rum til beskuerens personlige 
væren i værket og rummet.

“Livets træ ... dets tykke rødder 
drak af selve Verdensdybet”



Bestillingsopgaver:
Gave til HM Dronning Margrethe  

fra Lemvig kommune
Gave til HM Dronning Margrethe  

fra KK Electronic 
Gave til HKH Kronprinsesse Mary  

fra KK Electronic

Kirkeudsmykninger:  
Glasmosaikker, Fjellerup kirke
Glasmosaikker, Dybe kirke

Udstillinger i udlandet:
Galleri ROOM AND ART, London
Galleri BLOOM, New York
MAD, New York, Awardmodtagelse
GERMANI GALLERI, New York
WORLD ART DUBAI, Dubai
BLUE RIBBON, Dubai

Permanent repræsenteret på:
Galleri BLUE RIBBON, Dubai
Galleri GERMANI, New York
Galleri ID, Chicago

Scan – og se mere: 

Ved bestillingsarbejder tages ofte ud- 
gangspunkt i specielle ideer/ønsker. I 
dette samspil skaber Agnethe unikke 
og personlige fortællinger i glas.
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