23. juli – 3. september
The ties that bind us
Parul Modha

Kunstnerens arbejder
overskrider grænserne
mellem 2D og 3D. Hun ser på
husholdningsartikler, ritualer
og rutiner i dagligdagen. Hun
jager, samler og bruger de
genstande, der udgør vores
fælles besiddelser: Fra sengen og toilettet til blomster i
en vase. Disse genkendelige
menneskeskabte objekter fortæller en historie over flere planer. Værkerne
portrætterer vores samfund i forandring.

Åbnes lørdag den 23. juli kl. 11

2016

Kunstetagerne består af:

Mariagerfjord Kunstforening

stiftet i 1946 og viser udstillinger med dansk og international kunst.

Hobro Kunstsamling

grundlagt i 1975 og indkøber dansk kunst. Samlingen rummer værker af 40 danske
kunstnere, en grafisk samling og en Hans Henrik Lerfeldt-samling.

ARKIVET

Rud Thygesen Arkivet for moderne møbelkunst og design i brygger Bies tidligere
lejlighed. Permanent samling og særudstillinger med unge designere og arkitekter.
Læs mere på www.kunstetagerne.dk

og www.designarkivet.dk

Åbningstider:

1. april - 30. september
Mandag - fredag
9.00 - 18.00
Lørdag
9.00 - 13.00
1. oktober - 31. marts
Mandag
9.00 - 20.00
Tirsdag - Fredag
9.00 - 18.00
Lørdag
9.00 - 14.00
Søndag
12.00 - 16.00
Gratis adgang gennem Hobro Bibliotek. Gratis rundvisning 1. torsdag i måneden
kl. 15-16. Rundvisning/særarrangementer aftales med Vibeke Kromann-Andersen
kunstfaglig medarbejder tlf: 21 69 23 28 / e-mail: vkrom@mariagerfjord.dk

70 år

Mariagerfjord Kunstforening
Mette Mailund Strongs rytmiske og farverige klangbilleder bygger på
arbejdsmetoder, der er baseret på lasurteknikker, brugt i det 17 århundrede.
Inspirationen kommer fra mange forskellige kulturer og tidsperioder. Gamle
klassiske mønstre og ornamenter blandes med gentagelser og ornamentik
fra det moderne liv.

Åbnes lørdag den 23. juli kl. 11

17. september 2016 – 7. januar 2017
Hverdagens graﬁk

Vores hverdag og liv er præget og styret af grafik i alle afskygninger. Færdselstavler, skiltning
i lufthavne og banegårde. Plakater, aviser og
andre tryksager skal gøre os klogere. Bogtrykkunsten er gammel. Hele den digitale verden
stadig ny. Grafikken er identitetsskabende og
bindeled mellem mennesker. Den bruges til
både propaganda og bærer af ytringsfriheden.

Åbnes lørdag den 17. september kl. 14

Kontingent:

350 kr.
1.500 kr.

pr. husstand
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

Foredrag:

22. marts kl. 18.00: Jette Bangs ukendte film
V. ph.d.-kandidat Anne Mette Jørgensen
Samme aften kl. 19.30:
Ordinær generalforsamling
1. november:
Billedkunstner Martin Bigum

Kunst- og kulturrejsen 2016
til Lolland, Falster og Møn
- og de mellemliggende øer

27. – 29. september 2016 - Program med tilmelding i april.

rhhobro . 98 52 02 77

23. juli – 3. september
Mette Mailund Strong

St. Torv . 9500 Hobro

www.kunstetagerne.dk

2016

Mariagerfjord Kunstforening 70 år
I år kan Mariagerfjord Kunstforening fejre 70 års jubilæum.
Årets udstillingsprogram er en mosaik med såvel unge som ældre kunstnere.

9. januar – 7. februar
Colour
Helga Bønsvig

maler lyriske, koloristiske
og minimalistiske værker,
hvor farven fungerer som
et væsentligt omdrejningspunkt. Hun undersøger effekten af farveinteraktioner, farvens sanselige styrke og
forbindelsen mellem farve og form. Farver, former, linjer og konturer opstår som
fragmenter på fladen, hvor der kan være rum og bevægelse i det fragmentariske.

Åbnes lørdag den 9. januar kl. 11

2. april – 7. maj
Øen midt i Verden
Steen Jacobsen

Indtryk fra Drejø i Det Sydfynske Øhav.
Maleren Steen Jacobsen har i de sidste fire år i
sommerhalvåret boet på sin gård på Drejø med
udsigt over vandet. Det har sat sit tydelige præg
på hans billeder, som alle er inspireret af himlen
og det kystnære landskab.

Åbnes lørdag den 2. april kl. 11

2. april – 4. juni
Mette Maya Gregersen

Mette Maya Gregersen arbejder med keramiske
skulpturer, som genspejler bølgens bevægelse. I hendes abstrakthed beskriver hun med enkelte udtryk
vores vej igennem hverdagen og de udfordringer, vi
møder. Via formen fornemmer man de skilleveje og
kontraster, som fastholdes på bølgende grund.

Åbnes lørdag den 2. april kl. 11

16. januar – 26. marts
Jette Bang & Kirsten Klein

2. april – 4. juni
Understrøm
Kontekst

Der er en generation mellem
de to kunstnere. Fælles for
dem er en intensitet og
ærlighed i fotografiet. Begge
behersker det sort/hvide medium, men har også arbejdet med farvefoto. Jette Bang som den første professionelle fotograf i Grønland i årene 1936 til begyndelsen af 1960'erne. Kirsten Klein
har arbejdet sommer og efterår i en bygd 500 km nord for polarcirkelen.

Kunstnergruppen KONTEKST: Bjørn KromannAndersen, Ralf Mabillon og Marianne Thingholm,
er aktuel med gæsterne Tetsuko Mazuko Jensen, Lisbeth Thingholm og Louis Jensen.
Sammen møblerer de rummene med værkerne som ved en beboelse. Intet er isoleret for sig med en væg eller et afsondret hjørne, men placeres præcist hvor det hører
hjemme. Forfatteren Louis Jensens tekst over hver kunstners værkkreds udvider og
bryder – måske...

Åbnes lørdag den 16. januar kl. 14

2. april – 4. juni
Ida Hy og Nicole Cecilie
Bitsch Pedersen

13. februar – 26. marts
UDE OG HJEMME
Hallofoten

Kunstnergruppen Hallofoten:
Hardy Brix, Annette Fausø,
Bøje Prejsler Hansen og Anne
Østergaard vedgår med stolthed
sin nordiske arv. Det særligt
nordiske inden for malerkunsten, der især handler om
gråtoner, mørket og lyset. Inspirationen finder de på rejser og ophold på blandt
andet Fanø og Lofoten.

Åbnes lørdag den 13. februar kl. 11

Åbnes lørdag den 2. april kl. 11

To nyuddannede kunstnere præsenterer en
installation med vand, planter og lyd. Loftet er
konstrueret af lukkede plastmoduler med planter
og vand. Slanger og pumper skaber bevægelse, mens mikrofoner og højttalere
formidler et fint vævet lydlandskab. Et værk i slowmotion, der interesserer sig for det
statiske og stillestående samt oplevelsen af dette.

11. juni – 19. juli
Kysten at se
Ulrik Stenshøj

Indtryk, fund og livsspor fra den jyske
vestkyst. Ulrik Stenshøj arbejder med
billeder af figurative naturelementer, der
opbygges, forgår, skifter form og gradvist
bliver abstrakte vidnesbyrd på et afsluttet
liv. Værkerne rummer den særlige nordiske
landskabsstemning, der kendetegnes ved melankoli, alvor og ro.

Åbnes lørdag den 11. juni kl. 11

11. juni – 19. juli
Studie i Petersborg
Maja Meisner Vendelbo

De fleste af værkerne af den unge maler er
skabt i Rusland på Repin Akademiet i Skt.
Petersborg. De er russisk realisme inspireret af de gamle russiske mestre, men med
motiver fundet i nutiden. Derudover er der
portræt- og figurmalerier samt landskabsog bymalerier fra Danmark, Rusland og Ukraine.

Åbnes lørdag den 11. juni kl. 11

11. juni – 3. september
Stabile skrøbeligheder
Steffen Tast

Kunstneren arbejder med lys, luft og en åben
struktur i sine værker – ofte tilsat et element af
bevægelse. I begyndelsen var det enkle temaer,
geometriske former, kuglen, keglen, trekanten og
spiralen. Så enkelt som muligt. Senere blev det til
temaer som himmellegemer, regnbuen, snevejr og
havets bølger.

Åbnes lørdag den 11. juni kl. 11

11. juni – 3. september
Peer Strande Hansen

Tegner, maler, væver, fotograferer eller drejer du? Former du i ler, gips eller glas?
Ucensureret udstilling for alle i Mariager Fjord-området eller med tilknytning hertil.

Peer Strande Hansen blev en af Aalborgs
store kunstnere. Han havde en rigdom af
farver i sine malerier, og mange af hans
værker er præget af hans store samfundsengagement. Oliemaleri var hans
foretrukne medie, men han arbejdede
også med akvarel, tegning og litografi.

Åbnes lørdag den 14. maj kl. 11

Åbnes lørdag den 11. juni kl. 11

Åbnes lørdag den 2. april kl. 11

14. maj – 4. juni
BIE-nalen 2016

