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:

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.”

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
300 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 2014
går til Fyn med Det danske Keramikmuseum Grimmerhus, som i 2014
genåbner efter en stor udvidelse. I Odense er Kunsthallen Brandt og
Odense Kunstmuseum sluttet sammen, byen har netop indviet et
arkitektonisk spændende nyt kulturhistorisk museum og på byens teater
venter andre gode oplevelser. Der bliver også tid til et kunstnerbesøg
med mere.
2 dage med bus og overnatning. Program udsendes i foråret.

rhhobro . 98 52 02 77

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.
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Kunstforening
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11. Januar - 28. februar
Nordatlantisk Mangfoldighed.
Kunstskolen i Nuuk har haft afgørende betydning for udvikling af kunstneriske
talenter i Grønland. Bodil Kaalund var igangsætter, og billedkunstneren Arnannguaq Høegh har siden 1991 ledet skolen. Sammen med Arnannguaq Høegh er
sammensat en udstilling med Isak Brandt, Lisa Kreutzmann, Lisbeth Karline, Poul
Møller, Parma Olsvig Brandt og Kristine Spore Kreutzmann, som alle er udgået
fra Kunstskolen inden for de sidste få år. Flere af de unge kunstnere har siden
videreuddannet sig uden for Grønland bl.a. i Japan.
Åbnes lørdag den 11. januar kl. 14.00 .
8.marts - 2. maj
Jens Galschiøt
Kunst til eftertanke
regnes for en af senmodernitetens største internationale
danske kunstnere. Han skaber sine
kunstværker med et stærkt ønske
om, at vi alle respekterer hinanden
uanset køn, race og religion.
Værkerne udstilles i hele verden,
hvor de skaber stor opmærksomhed og debat om vores grundlæggende menneskesyn. ”Min
indre svinehund” var opstillet i 20
europæiske byer.
Den kunstneriske produktion
spænder vidt, fra smykker og små
fine skulpturer til enorme, politisk
betonede værker.
Åbnes lørdag den 8. marts
kl. 11.00.

10. maj - 27. juli
4 TEMPERAMENTER i væv og glas.
Margrethe Agger, Inger Jensen, Grethe Sørensen og Lotte Thorsøe.
De 3 vævere er kunsthåndværkere med forskellige udtryksformer, som viser
spændvidden i dansk vævekunst, gennem traditionel billedvævning i mange farver,
naturskildringer i afdæmpede toner til et farvebrag i digital vævning. De får hver sit
udstillingslokale, og glaskunstneren Lotte Thorsøe vil med sine markante skulpturer
i støbt glas være gennemgående i alle 3 rum. Der vil således blive skabt tre rum med
hver sin profil og med kontraster i materiale, farver og udtryk.
Åbnes lørdag den 10. maj kl. 11.00.

7. august - 31. oktober
Fremsynets tilbageblik.
Den 7. august 2004 åbnede Bies gamle bryghus som Kunstetagerne efter en omfattende renovering og ombygning til udstillingsbygning. Siden har75 udstillinger
fyldt huset med liv og kunst. Dele af den store, permanente samling er præsenteret
i forskellige vinkler. En række skiftende udstillinger har vist dansk og international
kunst med stor spændvidde, og siden 2007 har også kunsthåndværk og design
manifesteret sig. I jubilæumsudstillingen vil 10 kunsthåndværkere og designere fra
de 5 sommerudstillinger vise nye unika værker i samspil med 10 kunstnere fra den
permanente samling,
Åbnes torsdag den 7. august kl. 16.00 af kulturudvalgsformand Jørgen Pontoppidan,
der som borgmester åbnede den første udstilling i 2004.

8. november - 3. januar 2015
Mogens Nielsen og Bjarke Regn Svendsen
Syn på virkeligheden
Mogens Nielsen og Bjarke Regn Svendsen repræsenterer begge den såkaldte
Nyrealisme, som for alvor kom til Danmark i begyndelsen af 70’erne. En
nærmest fotografisk malemåde med fokus på vore oftest banale omgivelser.
Mogens Nielsen debuterede i 1982 og er bl.a. meget optaget af at indfange
lyset, som indhyller bygninger og naturscenerier. Bjarke Regn Svendsen
debuterede i 1973, og har siden søgt stedse nye stilmæssige tilgange til
udgangspunktet. Senest med mere dramatiske, nærmest filmiske billeder.
De to kunstnere er beslægtede, men også vidt forskellige. Der bliver således
tale om både et møde og en dialog.
Åbnes lørdag den 8. november kl. 11.00.

