museum for moderne kunst og design

MARIAGERFJORD KUNSTFORENING
KUNSTETAGERNE, St. Torv, 9500 Hobro

Bies gamle bryghus fra 1857 blev efter en gennemgribende renovering og ombygning i 2004 åbnet som kunstbygning med et samlet udstillingsareal på 1015 kvm.
fordelt på 4 etager.
Det er stadig muligt at fornemme husets oprindelige funktion. Bjælkerummet, man
træder ind i fra biblioteket, rummede den gamle hestestald – og karlekammer. Rundt
på etagerne kan man finde gamle remtræk til maskiner og transportere. Øverst står
bryggeriets store vandbeholder tæt ved en af de oprindelige siloer til kornspiring. Og
mellem hanebjælkerne finder man en næsten kunstfærdigt udformet kværn, hvorfra
kornet gennem firkantede trærør blev fordelt.
Fjorden Arkitekter K/S har tegnet ombygningen, som fik Hobro kommunes forskønnelsespris.

Åbningstider: 1. april - 30. september
Mandag - fredag
9.00 - 18.00
Lørdag
9.30 – 13.00

Kunstetagerne viser i de øverste 3 etager dele af Hobro Kunstsamling. En ganske
omfattende og repræsentativ kunstsamling etableret i 1975 og gennem årene udbygget med 30 førende danske kunstnere.
I underste etage viser Mariagerfjord Kunstforening skiftende udstillinger, almindeligvis 6 om året.
I forbindelse med store udstillinger er hele huset inddraget til kunstsamlingens
særudstillinger eller til kunstforeningens udstillinger med kunsthåndværk og design.

Kontingent:

Mariagerfjord Kunstforening blev grundlagt i 1946 som Hobro Kunstforening og er en
af områdets ældste kulturforeninger.
Kimen blev lagt i 1944, hvor Borger- og Håndværkerforeningen og Museumsforeningen tog initiativ til at en kunstudstilling med hobrogensernes private billeder.
Udstillingen viste et klart behov for en lokal kunstforening, som blev til virkelighed
ved den stiftende generalforsamling den 26. januar 1946.
Siden har kunstforeningen hvert år vist en bred vifte af førende danske og udenlandske kunstnere.
I starten var det en overgang i salen på det hedengangne, fornemme Grand Hotel på
Kirketorvet. Her kunne man på de okseblodsfarvede og reliefmønstrede stoftapeter
og mellem væglampetterne se billeder af Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Sigurd
Svane, Eiler Bille, Sven Engelund og andre af tidens store malere.
Da Hobro i 1962 fik gymnasium, var det naturligt at flytte udstillingsvirksomheden
hertil. Også det nye bibliotek har i nogle år stillet lokaler til rådighed for udstillingsvirksomheden.
Fra begyndelsen af 1990’erne har udstillingerne været i Kunstetagernes underste
etage. I årenes løb er det blevet til flere hundrede udstillinger med professionelle
kunstnere.
Kunstforeningen har til stadighed bestræbt sig for at professionalisere udstillingsvirksomheden, og i 2011 blev kunstforeningen præmieret af Statens Kunstfonds udvalg
for kunsthåndværk og design. Det hed i begrundelsen bl.a. ”Kunstforeningen, der
arrangerer sine udstillinger på Kunstetagerne i centrum af Hobro, har de senere år
gennemført fremragende og oplysende udstillinger på et højt kunstnerisk niveau.”

2013

1. oktober - 31. marts
Mandag
9.00 – 20.00
Tirsdag - Fredag
9.00 – 18.00
Lørdag
9.30 – 13.00
Søndag
12.00 - 16.00
Gratis adgang gennem Hobro bibliotek
275 kr. pr. husstand
1.500 kr. for virksomhedsmedlemskab

Medlemsfordele:
· som medlem er man med til at styrke kunstlivet og deltage i dette
· invitationer og kataloger til udstillingerne
· 10% rabat ved køb på de fleste udstillinger
· tidsskriftet Kunstmagasinet 4 gange årligt
· deltager i lodtrækning af indkøbt kunst
· tilbud om deltagelse i kunst- og kulturrejser
· gratis adgang til kunstforeningens foredrag og andre arrangementer
Indmeldelse:
sker til foreningens kasserer Anne Grethe Bjørn,
Friheden 16, 9500 Hobro mail: annegrethebjoern@gmail.com
telefon: 28 57 72 93 eller ved indbetaling til
foreningens konto 9352 336 5771110 i Sparekassen Hobro.
Husk venligst at angive navn og adresse
www.kunstetagerne.dk for yderligere oplysninger og kontakt.
Kunst- og kulturrejsen 2013
går til Letlands hovedstad Riga 26. - 29. september. Riga er en gammel
Hansestad, og middelalderen er rigt repræsenteret. Centrum af byen
regnes som den bedste samling Art-Nouveau-bygninger i Europa og
står på UNESCO's Verdensarvliste. Kunstindustrimuseet er fremragende,
og et nyrenoveret kunstmuseum viser ikke mindst lettisk kunst.
Der er et rigt musikliv med Operaen og mange festivaler. Fly fra Billund.
Program med pris og tilmelding udsendes senere.

rhhobro . 98 52 02 77 - 2104911

Kunstetagerne

Mariagerfj rd
Kunstforening
www.kunstetagerne.dk

5. maj - 31. maj
BIE-nalen 2013
Jubilæumsudstilling
Den 10. i rækken. Siden den første udstilling i 1995 har kunstforeningen hvert
andet år indbudt til en udstilling, som er ucensureret og åben for alle med
relationer til Mariagerfjord området. Flere hundrede udstillere har medvirket
med flere tusinde værker i alt gennem årene. Navnet BIE-nale har udstillingen
selvfølgelig, fordi Kunstetagerne ligger i Bie’s gård. Brochure er fremlagt på
bibliotekerne og i Kunstetagerne i marts. Tilmeldingsfrist: 1. april.
Åbnes søndag den 5. maj kl. 14.00
12. januar - 2. marts
Tine Hind
Det ta’r lang tid at blive ung
Grafiker og maler. Udgangspunktet for motiverne er erindringer og følelser. I
eksistentielt indhold og i formsproget er hun på linje med den store tyske grafiker
Käthe Kollwitz. I trykkene kombineres ofte træsnit og koldnål, og Tine Hind opnår
derved noget ganske nyskabende. En særlig teknik for Tine Hind er blindkontur,
hvor man ikke ser på værket under processen. Et kursus i blindtegning bliver et
tilbud til kunstforeningens medlemmer. Tine Hind er uddannet på Rijks Academi,
Amsterdam, Århus Kunstakademi og Statsakademiet i Poznan. Hun er medlem af
Fyns Grafiske Værksted og PRO.
Åbnes lørdag den 12. januar kl. 11.00

9. marts – 30. april
LAG
Peter Max-Jakobsen og Tanja Kjærgaard Jensen
Tanja Kjærgaard Jensen beskæftiger sig hovedsaligt med papirklip i sin kunstneriske praksis. Alt er udført i et skrøbeligt materiale med en sirlig og nøjagtig hånd,
og værkerne afspejler, at Tanja Kjærgaard Jensen er en kunstner, som mestrer
præcision. Hun bruger mange farver og små finurlige detaljer i sine værker. Motiverne tager afsæt i fortællende og eventyrlige historier, som fastholdte scener, der
udspiller sig i de klippede kulisser.
Peter Max-Jakobsen’s værker undersøger stedet mellem menneskets væsen og
menneskets hylster. Mellem menneskets natur og kroppens anatomi. Anatomien
hos Peter Max-Jakobsen er derfor ikke korrekt, men kan umiddelbart synes sådan.
I arbejdet med at fastfryse en figur midt i en bevægelse, uden skitser eller forlæg,
opstår en mængde lag med rettelser og tilføjelser. Rettelserne bliver i processen
essensen af figuren.
Åbnes lørdag den 9. marts kl. 11.00

8. juni - 30. august
Unika smykkekunst
Smykker har altid været skabt som symboler på magt og rigdom, og smykkerne har
selv skabt begær, ønsker og drømme. Kjøbenhavns Guldsmedelaug er grundlagt i
1429 og er et af verdens ældste laug. Selvom Danmark således har en ædel tradition
for smykkekunst, er det ikke alderen, som tynger faget i dag. Grundlaget er stadig
det gedigne håndværk, men det er et moderne og eksperimenterende formsprog,
som i dag karakteriserer dansk smykkekunst. Meget er fremragende designet til
seriefremstilling, men denne udstilling viser udelukkende unika smykker skabt af 21
smykkekunstnere fra hele landet.
Udstillingen åbnes lørdag den 8. juni kl. 14.00

1. september - 25. oktober
Darlings på Spil
Ingunn Vestby, Bess Kristoffersen og Lars J. Falkenberg
Ingunn Vestby har broderet på sine tekstile arbejder i mange år og har ladet
sig udfordre på denne teknik.
Bess Kristoffersen har brugt frotage/afgnidning og aftryk af natur som
udgangspunkt for sine arbejder. Bess Darling kalder vi Aftryk.
Lars Falkenberg har i flere tidligere serier malet med æg og svedet den
tørrede substans så en brungylden palet opstår. Lars kalder sin Darling for
Afsvidning.
I projektet satser de 3 kunsthåndværkere deres yndlingsteknik.
Hver har udført 3 serier af 9 arbejder. 9 i deres egen yndlingsteknik og 9
arbejder med hver af de to andres. 3x3x9.
Åbnes lørdag den 7. september kl. 11.00

2. november - 3. januar 2014
ERIK HAGENS
- på kant med Jesus
En udstilling med Erik Hagens, som blandt meget andet vil være kendt fra
det 40 meter lange vægmaleri ”Esbjerg Evangeliet” på University College Vest
i Esbjerg. Om udstillingen siger han bl.a.: ”I dagens Danmark er vi forsigtige,
når vi bruger religiøse billeder til at skabe stemning for eksempel i forbindelse med kristendom og højtider - når det ikke lige drejer sig om at nedgøre
islam. De store højtider er oprindelig gentagelse og fejring af vigtige og
dramatiske hændelser - og ikke blot de feriedage, den moderne dansker har
gjort dem til med hellig julepynt eller påskebryggen eller pinsesolen”. Med
den historiske Jesus ved hånden vil Erik Hagens med denne udstilling forsøge
at genopdage meningen med dét, Jesus for 2000 år siden sloges med, og
som vi stadigvæk uundgåeligt må forholde os til.
Åbnes lørdag den 2. november kl. 11.00

