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Glasets mästare
Bertil Vallien
I ett unikt samarbete mellan konstnären
och SvD accent är vi stolta över att
presentera Bertil Valliens senaste
konstverk, Viaggio Interiore.
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Varje konstverk är ett
Konstnären Bertil Vallien är världsberömd för sina uttrycksfulla glasbåtar och symboliska konstverk. Hans estetik passar
lika bra i de småländska skogarna som på konstvärldens
hetaste mässor.
Frida Lagerblad
Bertil Vallien r formgivare och en av v rldens fr msta glasskulpt rer. I glaset skapar
han ett eget universum, kapslar in ber ttelser
som rymmer b de vemod och l ngtan. Visar
hur glaset kan vara b de grovt och sk rt.
Under sin karri r har han trampat upp nya
v gar f r glaskonsten och g tt emot sedan
l nge etablerade svenska glastraditioner.
Hans verk nns utst llda p museer och gallerier i USA, Australien, Japan och Europa.
Den första glasbåten, som tillverkades i mitten av 1980-talet, blev b rjan p en konstn rlig bana som skulle ta honom ut i v rlden. Att
det blev just b tar har era f rklaringar.
Man kan s ga att b ten har f ljt mig nda
sedan jag b rjade min karri r. Den st r f r ensamhet och ventyr. I m nga olika kulturer
anv nds b ten som en farkost till fr mmande
omr den, ibland str cker den sig till andra
sidan d den. Alla m nniskor har en relation till
b ten, den har en form som r l tt att ta till sig.
I projektet Viaggio Interiore har Bertil Vallien skapat 150 b tar i tre olika f rgst llningar, alla ungef r 42-45 cm l nga och placerade
p en metallsockel.

Varje b t r unik, exakt vad de inneh ller
och betyder r upp till betraktaren att avg ra.
Men f r mig r Midas-gudens ansikte b tens
resen r, p v g mot ok nda m l, och det lilla
jordklotet r v r v rld betraktad p stort avst nd, f rklarar han.
Bertil förklarar att han under ren har
komponerat ett slags alfabet av metaforer
och symboler som han anv nder i sin konst.
I Viaggio Interiore syns ven stegen som indikerar en dubbelsidig m jlighet att uppt cka
eller att fly. Ut ver de huvudsakliga och
gemensamma elementen inneh ller varje b t
sm variationer en f gel eller en bokstav
som skiljer dem t.
N r man gjuter in n gonting i glas r det
oerh rt de nitivt. Symbolen blir genast o tkomlig, och kommer att vara d r f r alltid.
Varje b t kr ver planering och noggranna
f rberedelser, f r n r vi v l r i hyttan och
gjuter m ste allt g v ldigt snabbt.
Glas r ett temperamentsfullt material som
kan spricka, explodera, krympa och svettas.
Ibland helt utan f rklaring. Arbetet i glashyttan r p frestande, glaset sm lter vid 1 180
grader och det g ller f r skulpt ren att agera
medan glaset r varmt. Sedan v ntar den
mest k nsliga delen av processen, att kyla ner

glaset till rumstemperatur. F r b tarna ur
Viaggio Interiore tar det tio dagar, men de
st rre verken kr ver l ngt mycket mer n s .
F r de st rsta b tarna har vi en kyltid p
tta veckor och d blir man v ldigt s rbar.
Minsta str mavbrott kan f rst ra hela gjutningen. De d r veckorna r en enda l ng och
nerv s v ntan. Man vet exakt hur mycket f rberedelser och arbete som ligger i de d r
ugnarna, som lika g rna kan komma ut i bitar
n r vi ppnar luckan. S , ja, det r ett sp nnande liv jag lever, s ger Bertil och skrattar.
Under hela karri ren har Bertil Vallien
varit b de formgivare och konstn r, en ovanlig kombination. Han menar att balansen
mellan de kommersiella produkterna och det
sj lvst ndiga konstn rskapet r ett m ste f r
att ett glasbruk ska vara framg ngsrikt.

"
Dagarna när vi gjuter
båtarna är som julafton
för mig och mina
medarbetare
Jag tycker v ldigt mycket om att delta i det
dagliga jobbet p fabriken och genom ren
har jag ritat serviser, glas, vaser och sk lar i
tusental. Det r mitt s tt att betala tillbaka f r
den stora friheten jag har f tt som konstn r.
Jag har varit en kostsam person ibland och d

