Kunstetagerne består af:

www.kunstetagerne.dk

Mariagerfjord Kunstforening

Læs om foredrag, rundvisninger, arrangementer for børn og unge m.v.
på hjemmesiden.

Hobro Kunstsamling

startede i det små i 1970 og fik i 1975 godkendt sine vedtægter af Hobro
byråd under navnet Hobro Kommunes Kunstsamling - HKK.
I modsætning til de fleste andre større kunstsamlinger valgte HKK fra starten
at satse på et afgrænset antal, nemlig 20 af landets førende kunstnere.
Med årene er kredsen udvidet og tæller i dag 35 kunstnere – fortrinsvis fra
kunstnersammenslutningerne Grønningen, Den Frie, Koloristerne og Pro.
Fordelen ved denne struktur er, at kunstsamlingen gennem en længere
årrække har kunnet følge kunstnerne og skabe et særligt samarbejde, som
bl.a. har betydet en også retrospektivt set meget spændende samling. Hobro
Kunstsamling står også bag et stort antal kunstværker i det offentlige rum,
ligesom samlingen har stået for udsmykning af mange offentlige institutioner i hele Mariagerfjord Kommune.

ARKIVET

Rud Thygesen Arkivet for moderne møbelkunst og design er det
yngste element i Kunstetagernes samlede virke. ARKIVET blev etableret i
2010 i brygger Bies tidligere lejlighed og rummer et repræsentativt udsnit
af arkitekterne Rud Thygesen og Johnny Sørensens omfattende produktion.
Ud over den permanente udstilling vises i lejlighedens store og tidstypiske
spisestue særudstillinger med andre designere – fortrinsvis yngre. Allerede
efter 4 år er der behov for mere plads, og ARKIVET forventes udbygget inden
for de næste par år ved inddragelse af loftetagen.

2015

Åbningstider: 1. april - 30. september
Mandag - fredag
9.00 - 18.00
Lørdag
9.30 - 13.00
1. oktober - 31. marts
Mandag
9.00 - 20.00
Tirsdag - Fredag
9.00 - 18.00
Lørdag
9.30 - 13.30
Søndag
12.00 - 16.00
Gratis adgang gennem Hobro Bibliotek
Rundvisninger og særlige arrangementer aftales med
kunstfaglig medarbejder Vibeke Kromann-Andersen
tlf: 21 69 23 28 eller e-mail: vkrom@mariagerfjord.dk

Mariagerfjord Kunstforening
Kontingent:

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

Kunst- og kulturrejsen 2015
til Amsterdam
28. september - 2. oktober 2015
Program med tilmelding medio april.

rhhobro . 98 52 02 77

er stiftet i 1946 og har siden vist mange hundrede udstillinger med
fortrinsvis dansk nutidskunst. Der satses på professionel kunst af høj kvalitet
og alsidighed. I 1960'erne tog kunstforeningen initiativ til Hobro Grafiske
Samling, som en overgang var den næststørste grafiske samling i Danmark.
Samlingen indgår i dag i Hobro Kunstsamling.
I en længere årrække blev der vist nogle få udstillinger i kortere perioder
afhængig af udstillingsstedet, som kunne være salen på det hedengangne
Grand Hotel, på Hobro Gymnasium i weekends eller Hobro Bibliotek. De sidste 25 år har udstillinger fundet sted i Bies gamle bryghus, som i 2004 blev
ombygget til Kunstetagerne. I disse år har der været udstillinger hele året.

St. Torv . 9500 Hobro

www.kunstetagerne.dk

17. januar - 11. april
Det begyndte med
de fire kunstnere Poul Agger, Kai Führer, Frithioff Johansen og Knud Bjørn
Knudsen i september 1969. 6 år senere var Hobro Kommunes Kunstsamling en
realitet. Nu udstiller tre af pionererne sammen.

Poul Agger
maler med en poetisk humor - koloristisk og
kontrastfyldt. Han bruger hele paletten fra varme
til kolde farver. Motivkredsen er ofte amorfe
figurer på monokrom baggrund. En verden, som
på én gang er genkendelig og hver gang udfordrer
beskuerens nysgerrighed.

Kai Führer
var med til at tegne udviklingen af det konkrete
maleri i Danmark og har med konsekvens skabt en
enkelt og abstrakt formverden. Et af Kai Führers
mest omtalte værker er det 117 meter lange
betonrelief fra 1973 langs Brogade i Hobro. I dette
års udstilling vises maleriets rumlighed, konstans
og udvikling gennem årene.

Frithioff Johansen
Tegn er gerninger
Semiotikken er den videnskab, som beskæftiger sig
med tegn og deres betydning. Den er meget omfattende, svær at definere, svær at afgrænse. Man
kan tale om semiotik inden for snart sagt ethvert
område. Semiotikere har det fælles udgangspunkt,
at mennesket oplever verden og definerer den
gennem tegn. Vi kan ikke tænke eller udtrykke os
uden tegn. Kunst, videnskab og enhver kommunikation bygger på tegn - som ikke kun er billedtegn.
På dette grundlag arbejder Frithioff Johansen i en
række af Kunstsamlingens nyerhvervede værker.

Ethundrede fjerdegradskurver
Steffen Jørgensen
Maleren, grafikeren og matematikeren Steffen
Jørgensen har også i mange år været medlem af
kunstsamlingen og er en kunstner, som i den grad
beviser, at matematik og malerkunst med komplicerede, geometriske systemer kan visualiseres
og erkendes i den synlige, sansebare virkelighed.
Udstillingen består af 100 helt nye værker og er
kunstnerens bud på, hvordan de uendeligt mange
4. gradskurver ser ud.

12. september 2015 - 3. januar 2016
HKK
Hobro Kunstsamling 40 år
Hans Henrik Lerfeldt 


Foto: Brøndum & Co

25. april - 29. august
HEAVY
Hans Henrik Lerfeldt
Lerfeldts værkpraksis bliver udstillet i al sin bredde og tyngde. De væsentligste
perioder i hans virke med hovedværker, bearbejdninger og dubletter bliver vist
sammen med aldrig før viste skitser og forlæg. Artefakter fra Lerfeldts egen samling
af kuriosa samt bogforsider, pladecover og plakatkunst vil også være at finde. Endvidere vil Hans Henrik Lerfeldts milde røst fra Radio Jazz kunne nydes som bagtæppe i
udstillingen. Torben Skjødt Jensens dokumentar ”It’s a Blue World” udfolder desuden
værket, mennesket og tiden i et loyalt og fremragende portræt om den mørke
kunstner med de mange modsætninger.
Udstillingen er kurateret af Børge Igor Brandt og sker i et samarbejde med Gl.
Holtegaard.

I år kan den selvejende institution Hobro Kunstsamling fejre sit 40 års jubilæum. Men det begyndte allerede for 45 år siden, hvor Svend Nielsen oprettede
butikken A70 i Jernbanegade. Herfra udgik en række kunstneriske aktiviteter
med udstillinger, kunstcirkler og de første initiativer til udsmykninger i det
offentlige rum. I 1975 kunne Hobro Byråd vedtage kunstsamlingens vedtægter, som bl.a. betyder, at der i indkøbsudvalget (den reelle bestyrelse) til
enhver tid sidder 2 byrådsmedlemmer, repræsentanter fra Kulturelt Samråd
og Mariagerfjord Kunstforening og en repræsentant for A70. Sidstnævnte er
Svend Nielsen, som i alle årene har været formand.
Kunstsamlingens aktivitet kan aflæses i det offentlige rum, hvor et stort
antal skulpturer, nogle få relieffer og et gavlmaleri gennem årene har
bidraget afgørende til at løfte det æstetiske niveau. Herudover er opbygget
en samling med næsten 2.000 malerier og mindre skulpturer samt en grafisk
samling af tilsvarende omfang.
Gennem alle årene har en væsentlig del af kunstsamlingen været tilgængelig
for offentligheden både i bybilledet på torve, gader og pladser og i mange
institutioner. I begyndelsen af det 21. århundrede havde samlingen nået et
omfang, der nødvendiggjorde et egentligt kunstmuseum, og i 2004 åbnede
Kunstetagerne Hobro.
40 års jubilæumsudstillingen fylder alle etagerne og viser dele af samlingen
på en ny måde sammen med andre kunstnere end de 35, som udgør kernen.

