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Ordet design er de senere år ændret til at blive et bredspektret
begreb omfattende næsten alt fra bilproduktion og spisebestik,
møbler og skiltning til lyssætning og det nordiske køkken.
I samarbejde med studerende og undervisere ved Aalborg
Universitet udforskes og udfordres det nutidige designbegreb.
8. september – 2. november

14. januar – 26. februar

Det grafiske univers i 70’erne
Hobro grafiske Samling blev oprettet i 1969 på initiativ af
kunstforeningen. Samlingen spænder tidsmæssigt over mere end
100 år. Denne udstilling følger op på den grafiske udstilling i 2006,
men med fokus på 1970’erne, hvor alting kunne lade sig gøre,
og grafikken blomstrede. Tilrettelægges i samarbejde med Bruno
Kjær, leder af Kunsthal Nord, Aalborg.

Pernille Kløvedal Helweg RØDT SPOR
Pernille Kløvedal Helweg har i mange år beskæftiget sig med de
spor, dyr og mennesker sætter. I København Zoo har isbjørn og
elefant sat spor i trykpladen, i Tórshavn har en grind lagt krop til
vistnok ’verdens største kobbertryk’, og såvel den tunge finhval
fra Vejle fjord, som den lette måge har fundet vej til kunstnerens
univers. Intet er sporløst.
10. november – 6. januar

3. marts – 28. april

Poul Janus Ipsen, Niels Guttormsen, Poul Agger
De 3 kunstnere tilhører grundstammen i Hobro Kunstsamling,
og hver for sig har de været med til at præge kunstsamlingen i
mere end 30 år. Poul Janus Ipsen (f. 1936) er meget synlig med
malerier, relieffer og et meget stort antal litografier i Kunstetagerne
på Hobro bibliotek, i kommunale kantiner og udvalgsværelser.
Billedhuggeren Niels Guttormsen (f. 1932) er alene repræsenteret
i Kunstetagerne. Det skyldes ikke mindst, at Hobro byråd i 1976
ikke kunne godkende hans forslag til udsmykning af kirketorvet.
Poul Agger (f. 1936) har lavet store udsmykninger i Idrætscentret
og på Rensningsanlægget, som dermed er blevet markante
bygninger i både arkitektonisk og kunstnerisk henseende, og han
har afgørende fornyet Hobros turistplakater.

Fra mange års Vrå-udstillinger
Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen der begyndte i 1942,
er Danmarks næststørste kunstnersammenslutning og tæller i dag
43 medlemmer, billedkunstnere såvel som arkitekter. Sammen med
museumsinspektør Anne Lie Stokbro foretages et bredt udvalg af
samlingens forskellige kunstnere her i blandt grundlæggeren Sven
Engelund.

Se mere på

www.kunstetagerne.dk

5. maj – 29. juni

Dennis Seide

Dennis Seide har en uddannelse som grafisk designer, men kan
ikke låses fast i en bestemt bås. Den succesrige unge kunstner
maler, tegner, laver installationer og street art spændende fra det
tilsyneladende naivistiske til dekonstruktivisme. ”Jeg arbejder med
og på, hvad der er for hånden: alkylmaling, blæk, skibsplanker,
lærreder, bark, udpustede æg og sten”. www.haervaerk.dk fortæller
om en meget alsidig kunstner, og referencen til Tom Kristensens
store roman ”Hærværk” er ikke tilfældig.

PRÆMIERING
Statens Kunstfonds Udvalg for Kunsthåndværk og
Design har præmieret Mariagerfjord Kunstforening
for de 4 store udstillinger om kunsthåndværk og
design i 2007, 2009, 2010 og 2011

M

Som medlem er du med til at styrke kunstliv og
-interesse i Mariagerfjord Kommune.
Dit kontingent går bla. til indkøb af kunst, som udloddes
blandt medlemmerne ved den årlige generalforsamling.
Du opnår op til 10 % rabat ved kunstkøb på de fleste
udstillinger og modtager invitation til foreningens
ferniseringer, foredrag og kunstrejser, udstillingskataloger
til aktuelle udstillinger og Kunstmagasinet 4 gange årligt.
Mariagerfjord Kunstforening er medlem af ”Sammenslutningen
af Danske Kunstforeninger” og repræsenteret i Styrelsen af Hobro
Kunstsamling.
Formand:

Søren C Olesen, tlf.: 98522032 eller sco@olesen.mail.dk

Kontingent: 275 kr.
		
1.500 kr.

pr. husstand
for virksomhedsmedlemsskab

Indmeldelse i Mariagerfjord Kunstforening sker ved henvendelse
til foreningens kasserer:

Anne Grethe Bjørn, Friheden 16, 9500 Hobro
Mail: annegrethebjoern@gmail.com - Tlf.: 86488586 / 61745208
Eller ved indbetaling til konto: 9352 3365771110 i Sparekassen Hobro
eller over netbank. HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Kunst- og kulturrejsen 2012
Kunst- og kulturrejsen går til den sydlige del af Sverige
med forestilling på Göteborgs Operan, besøg på Nordiska
Akvarellmuseet, 2 kunstnerkollektiver, Skara kirke m.m.
3 dage i sidste halvdel af september.
Tidspunkt meddeles, når operaens program kendes.
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Mariagerfjord
Kunstforening
udstiller i Kunstetagerne
på Store Torv i Hobro, med
adgang gennem Hobro Bibliotek.

2012

www.kunstetagerne.dk

