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FORORD
Hobro er kendt viden om for sine mange skulpturer i det offentlige rum, og i Kunstetagerne kan
man opleve en fin samling af mindre skulpturer
og forarbejder til mange af de værker, som ses i
byrummet. Skulptur er således et vigtigt led i den
kunstformidling, som udgår fra Kunstetagerne, og
derfor er det relevant at præsentere, hvad der rører sig på skulpturfronten her og nu.

Vi er meget glade for at kunne præsentere noget
af den bedste samtidsskulptur i Kunstetagerne,
og kunstnerne takkes varmt for deres engagement i udstillingen, både ved udlån af værker og
ved tekst- og billedbidrag til kataloget. Takkes skal
også Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond, hvis støtte til udstillingen har været altafgørende for, at den kan realiseres.

Det sker med udstillingen TING & SAGER, som er
et led i Kunstetagernes fortsatte fokus på formelle
aspekter af samtidskunsten. Udstillingen føjer sig
til tidligere præsentationer af bl.a. hverdagsgrafik,
kunstgrafik, tegnekunst og tekstil samtidskunst,
som har været vist inden for de seneste år.

Samtidig med billedkunsten vises Hanne Bay
Lührssens smykkeobjekter. Lührssen er optaget
af mange af de samme bestræbelser som billedkunstnerne, og hendes smykker er – de mindre
formater til trods – ligeså skulpturelle som de værker, der vises på TING & SAGER.

Den aktuelle udstillings fem billedkunstnere repræsenterer fem individuelle tilgange til og tematikker i samtidsskulpturen – fra Jens Chr. Jensen
og Maiken Bents abstrakte skulpturobjekter over
Hartmut Stockters redskaber og undersøgelsesapparater til Søren Behncke og Rose Ekens skulpturer af hverdagsgenstande.

Hanne Bay Lührssen takkes ligeledes mange gange
for samarbejdet. Vi glæder os over at kunne vise
en smykkekunstners blik på det skulpturelle sammen med billedkunsten.
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JENS CHR. JENSEN
Marie Bregendahls Vej 105
7430 Ikast
Tlf.: 40 50 59 15
E-mail: jenschr@jenschrjensen.dk
www.jenschrjensen.dk

Det er blevet sagt om mine værker, at de er præget
af en speciel forfinet sans for materialers æstetik.
Fascinationen af farver og tekstur finder jeg i naturen, hvor jeg færdes meget. For eksempel kan en
orange farvenuance på frønnet træ eller en postkasserød svamp fascinere mig voldsomt. Det er fascinerende, at en malers/en kunstners farvepalet
og farvepigmenter er naturens egne ressourcer.
Jeg plejer at sige, at min kærlighed til de materialer, som tid, vind og vejr har mærket, er nok for
mig.
Næsten alle mine værker, uanset om de er store
eller små, er opbygget af en større mængde ensartede elementer. Kontrasten mellem flere materialer og farver er den spænding, jeg søger at opbygge i værkerne.

Jens Chr. Jensen. Skulptur, 2014
Terrakotta, 22 x 30 x 55 cm
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Jens Chr. Jensen. Assemblage, 2017. Aluminium, diam. 95 cm
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MAIKEN BENT
Nordre Fasanvej 186 B, kld. tv.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 23 83 38 50
E-mail: mail@maikenbent.dk
www.maikenbent.dk

Materialer som blandt andet reb, læder, kæder,
metalvogne og patchwork orkestreres i Maiken
Bents værker til skulpturelle installationer med systematiske, stærke farvesymfonier.
Elementerne i hendes skulpturelle tableauer minder om instrumenter fra fritidslivets forskellige
sfærer, men altid fordrejet eller indsat i en ny konstellation, hvor de umiddelbart genkendelige og
hverdagslige objekter forfører og fremkalder oplevelser af begær, længsel og kropslig uro.
Maiken Bent. Yellow, 2017
Gymnastikmadras, kæder, stok, tråd, karabinhage,
værktøj, gummi, ophæng, 225 x 150 x 40 cm
Foto: David Stjernholm

Skulpturelle objekter er spændt fast til gulv, loft og
vægge og bliver feticherede objekter, der oser af
iscenesat og opulent dekadence. Således arbejder
Bent med forholdet mellem objekt, rum og krop.
6

Maiken Bent. Swing, 2017. Stativ, tæppe, String #2 2016,
læder, tråd, spænder, karabinhager, kæder, 210 x 180 x 150 cm
Foto: David Stjernholm
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HARTMUT STOCKTER

Det er via omveje, at Stockter har fundet tilbage til
tegning, akvarel og figurativ skulptur, han prøver
dog at tilføje medierne en konceptuel dimension.
Stockter arbejder også med større installationer,
han skriver og tegner i store skitsebøger og på
skriftruller.
Stockters små, figurative skulpturer er tydeligvis
lavet af fundne materialer, såsom gadegråspurve i
tyggegummi og edderkopper i støv og hår.

Skibbroen 10
2450 København SV
Tlf.: 20 84 93 89
E-mail: stockter@gmail.com
www.hstockter.dk

Hartmut Stockter prøver at belyse landskabets
afkroge ved at fremstille bærbare “udflugtsredskaber” og stationære, mere eller mindre brugbare opfindelser og plastiske erkendelsesværktøjer med relation til landskab og dyreliv. Disse er
fortællende, håndlavede genstande, åbenbart
bygget af en opfindsom hjemmehåndværker. Der
bruges de materialer, som nødvendigheden dikterer – metal, træ, gummi og kunststof. Spejle og
optiske linser er ofte vigtige bestanddele. En del af
skulpturerne er kendetegnet ved en æstetisk lighed med svundne tiders videnskabelige apparater,
instrumenter fra fortidens ekspeditioner og eksperimenter. Stockter favoriserer en lavteknologisk
tilgang, da denne er åbenlys og anskuelig.
Mange af Stockters skulpturer ser ud til at kunne
bruges på udflugter i parker, marker og på byens
byggetomter. Det prioriteres åbenlyst ikke, at de
skal være praktiske eller funktionelle. Alligevel formår deres anvendelse at kaste nyt lys over hverdagens (by-)landskaber.

Hartmut Stockter. Vadehavsdykkerbriller, 2015-16
Metal, læder, glas, ca. 18 x 20 x 20 cm
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Hartmut Stockter. Aflytning af fuglefodtrin (version som bæres på hovedet), 2018
Messing, kobber, træ, læder, 95 x 32 x 30 cm
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ROSE EKEN
Vesterbrogade 120 C, 3. tv
1620 København V
Tlf.: 28 21 08 20
E-mail: rose@eken.dk
www.roseeken.dk

Rose Ekens kunstneriske virke kredser om hverdagens objekter og rum og om de tegn, myter og
klicheer, der ligger indkodet i vores moderne populærkultur. Hun arbejder med mange forskellige
medier: Skulptur/keramik, maleri, broderi og miniaturer i pap og tape. Ekens kunstneriske projekter bygger på en interesse for ideen om rum og
de genstande, vi efterlader i rummet. Hun henter
inspiration fra specifikke steder, konkrete genstande og virkelige begivenheder og bruger disse som
ramme for en anden og større fortælling. Eken er
interesseret i hukommelsen som begreb og arbejder med erindrede stemninger og sindstilstande,
fragmenter af individuel og kollektiv historie, der
kan samles til et billede af vores fortid og pege på,
hvordan vi opfatter verden omkring os.

Rose Eken. Kitchen Totem in Blue, 2017
Glaseret papirler, 196 x 45 x 45 cm.
Foto: Rose Eken
Med Utensil Board har hun komponeret et stort
keramisk maleri i 3d og som titlen Kitchen Totem
in Blue indikerer, har hun i sit andet værk stablet
objekterne til en slags totem-lignende installation.
Man gribes af kontrasten mellem det genkendelige
objekt og måden, det er opstillet på, så det indgår
i en ny sammenhæng og danner nye betydninger.

På udstillingen Ting & Sager viser Rose Eken to
værker; Kitchen Totem in Blue, 2017 og Utensil Board, 2017. Eken har her skabt en række keramiske
gengivelser af køkkenredskaber; gryder, pander,
en madamblå-saltbøsse, en Quistgaard-kande, en
håndmixer, en peberbøsse mv.
10

Rose Eken. Utensil Board, 2017. Glaseret papirler, 122 x 244 cm. Foto: Rose Eken
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SØREN BEHNCKE

Til august 2019 kan Søren Behnckes værker bl.a.
opleves på Museum Jorn i Silkeborg, hvor nye malerier og skulpturer, skabt specielt til denne separate udstilling, vil gå i dialog med Asger Jorns liv
og virke.

Bag Søndermarken 23, st.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 22 89 24 73
E-mail: papfarpost@gmail.com
Se evt. www.v1gallery.com

Søren Behncke er en autodidakt kunstner, som siden 2000’erne har arbejdet med maleri og skulptur lavet af pap.
Han har med udgangspunkt i installationskunsten
under alias’et Papfar udført talrige “hit-and-run”aktioner i offentligt rum og har dermed været en
af pionererne indenfor dansk Streetart.
Den mest berømmede Papfar-aktion er nok indsmuglingen af kæmpe pap-slangebøssen, som i
bedste Olsenbanden-stil blev indsmuglet i 8 dele,
samlet og via en afledningsmanøvre placeret for
foden af Ron Muecks kæmpeskulptur “Boy” på
Aros – Aarhus Kunstmuseum i 2008.
Behncke har altid været optaget af tingenes verden og deres evne til at være mere end blot ting.
Med afsæt i menneskers lyst til at besjæle døde
ting og gøre dem til genstand for eller “beholdere” for associationer, minder og betydninger har
han skabt værker til gaden, gallerier og til museer
i både ind- og udland.

Søren Behncke. Alphabet – Scissors, 2018
Pap og akryl, 54,5 x 30,5 x 5,5 cm
Udlånt af Galleri V1, København
12

Søren Behncke. Tape Recorder, 2012. Bånd, lim og pap, 18 x 39,5 x 35,5 cm
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UDSTILLINGENS KUNSTNERE
I HISTORISK KONTEKST

og kredser om den moderne kunsts forholden sig til
virkeligheden som idé, tidsbillede og materialitet. Historien begynder med den franske kunstner Marcel
Duchamps opfindelse af en ny, moderne skulpturel
praksis: den såkaldte readymade i årene omkring 1.
verdenskrig.

Jens Chr. Jensen, Maiken Bent, Hartmut Stockter,
Rose Eken og Søren Behncke repræsenterer samtidskunstens stadige udvidelse af det modernistiske
skulpturbegreb, hvor både naturlighed og -fremmedgørelse er centrale temaer. Siden omkring 1910 har
skulpturen som al anden modernistisk kunst eksisteret primært i sin egen ret som kunst, og sekundært
som repræsentation af noget figurativt/genkendeligt
eller noget nonfigurativt/abstrakt. Allehånde materialer er hentet ind i billedhuggerkunsten for at imødekomme de stadig flere krav om relevans, tilknytning og diskussion af den tid, skulpturen er opstået
i. Derfor ser man op gennem det 20. århundrede, at
de klassiske materialer sten, træ og bronze får følgeskab af en stadig bredere vifte af materialer, som
hentes ind i kunsten udefra. Blandt de væsentligste
kan nævnes præfabrikerede og dermed på forhånd
betydningsladede genstande, tilfældigt fundne materialer og billige, pauvre materialer som pap, affaldsog genbrugsmaterialer. Dette ændrer dog ikke på, at
skulptur i dag som til alle tider har handlet om form;
om formen som masse og hulrum, om fysiske, tredimensionelle størrelser i rum; om stoflighed, materialitet og om både figurative og symbolske, ligetil og
associationsfyldte fortællinger om kunsten og kunstnerens tid og sted.

Marcel Duchamp. Fontæne, 1917. Fajance
Her fotograferet i New York-galleriet 291, 1917
I sit atelier monterede Marcel Duchamp i 1913 forhjul og forgaffel fra en cykel på en høj taburet, så
hjulet kunne dreje rundt. Fire år senere chokerede
han New Yorks kunstscene ved på et podie at udstille et urinal, som han havde drejet en kvart omgang
og underskrevet med pseudonym. Duchamp kaldte
sine værker for readymades, genstande, der er lavet
i forvejen, og som han gjorde til kunst alene ved som
kunstner at udvælge dem.

I kataloget præsenterer kunstnerne sig selv med
egne eller andres ord. Disse præsentationer kan ses
som kilder til den enkelte kunstners arbejdsform
og kunstsyn. Her skal derfor gives en kortfattet indgang til de kunsthistoriske kontekster, som de fem
skulptører indgår i – kontekster, der begynder med
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med op med fortidens ideal om den skabende kunstner. Han havde heller ikke bearbejdet kummen ud
over signaturen, men han havde alligevel ændret den
fundamentalt ved at dreje den, så den ikke længere
kunne fungere efter sin hensigt. Dermed havde han
bragt sin readymade ikke blot ind i kunstens fysiske
verden ved at udstille den men også ind i kunstens
filosofiske verden ved at gøre urinalet til et tankens
valg frem for et håndens valg. Konceptet, tanken var
skabende i sig selv.
Marcel Duchamp var en af pionererne i modernismens tidlige år. Ved sådan at ophøje en triviel hverdagsting til kunst sendte han sin samtid et budskab
om, at verden var så fuld af interessante ting, at
kunstnerne i princippet ikke behøvede at føje flere
til. Modernismens bestræbelser gik nemlig bl.a. på
at fremhæve kunstens iboende karakter som form,
masse, rum, farve, overflade mv. på bekostning af
dens tilknytning til virkeligheden, og i sin nye identitet opfordrer urinalet netop til, at man ser på også
hverdagens genstande som former med særlige,
æstetiske kvaliteter, og det legitimerer et udvidet syn
på, hvad skulptur er og skal.

Bertel Thorvaldsen. Ganymedes med Jupiters ørn,
1817. Marmor, 93,3 x 118,3 cm.
Thorvaldsens Museum, København
Tanken var radikal i forhold til både det gængse
skulpturbegreb og den herskende tanke om kunstneren som skabende geni. Billedhuggerkunsten havde
siden tidernes morgen kredset om den formede eller huggede gengivelse af menneskekroppen og de
genstande, som kunne identificere en given menneskeskikkelse som fx en guddom eller en bestemt
person. Udtryksmåden ændrede sig mange gange op
gennem kunsthistorien, men billedhuggerens indsigt
og håndværksmæssige evner – hans kendskab til historie, religion, mytologi og filosofi, og hans bemestring af træ, sten og metal – var altid udgangspunkt
for den vellykkede skulptur. Bertel Thorvaldsens skildring af de græske guders mundskænk, Ganymedes,
kan illustrere idealet: Stort tema, smukke proportioner og en behandling af marmoret, som fremhæver
stoflighed og dermed virkelighedsillusionen.

Readymade’n blev herefter en af de helt store fornyere af skulpturen, og præfabrikerede ting indgår
den dag i dag som vigtigt råstof i skulpturtyper som
assemblage (værker sammenstykket af mange enkeltdele) og installationer (sammenstykkede, rumlige
værker, som ofte bevidst inddrager det rum, de er
placeret i).
1930’ernes surrealistiske kunstnere brugte både
readymades og fundne genstande, såkaldte objets
trouvés som materiale. Det sidste kunne være naturmaterialer, som tilfældigt fangede kunstnerens blik
under en gåtur, eller det kunne være producerede

Marcel Duchamp havde bogstaveligt talt løftet sit urinal ned fra sanitetsfabrikkens hylde og gjort det til
kunst bare ved at sige, at det var kunst. Han havde
ikke selv skabt pissoirkummen, og han gjorde der-
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blemstilling: menneskets omgang med og fremmedgørelse fra naturen.

genstande af væsensforskellig karakter, som efter
større eller mindre bearbejdning indgik i skulpturelle
værker, som så blev omtalt som objekter. Man mente, at det tilfældige og ureflekterede valg udgik fra
underbevidstheden. Den blev i surrealismen opfattet
som hjemsted for den frie, kunstneriske skabelsesproces, og beskuerens associationer ved oplevelse af
værket skulle gerne nære en lignende frihed. Tænk
blot på Pablo Picasso og Henry Heerups associationsfyldte skraldeskulpturer, eller på Salvador Dalis hummertelefon.

1950’erne og 1960’ernes umådelige velstandsstigning blev et tema for popkunsten, hvis efterkommere
træder tydeligt frem i samtidskunsten. Forbrugssamfundets fokusering på det materielle, trivialkulturens
fremmarch, reklamernes forsøg på manipulation og
den uoverskuelige mængde af valgmuligheder, som
det moderne menneske står over for, var og er på én
gang fascinerende, skræmmende og fremmedgørende – altså kunstnerisk interessant.

Det ureflekterede er ikke videre markant i samtidskunsten, men sammenstillingen af readymade’de,
fundne og kunstnerisk udviklede elementer skaber
også i dag vigtige bidrag til skulpturens udvikling,
som det også ses i udstillingen TING & SAGER.

I popkunsten blev banale hverdagsting som supermarkedets fabriksfremstillede madvarer og husholdningsprodukter nye billeder på en verden, som
var løbet fra hjemmeproduktion og et liv i pagt med
naturen. Andy Warhol og Claes Oldenburg, som
var den amerikanske popkunsts centrale skikkelser,
skabte fra 1960’erne deres på én gang beundrende
og kritiske kunst med afsæt i efterkrigstidens materielle verdenssyn. Warhol malede hele serier af
naturtro Campbell’s suppedåser i overstørrelse og
udstillede læssevis af 1:1-trækasser bemalet som
en kendt sæbeemballage. Med ligeså stor omhu afmalede han den moderne verdens skyggesider såsom den elektriske stol i både røde, gule og grønne
udgaver, og kæmpeforstørrelser af massemediernes
og sensationspressens dækning af flystyrt og færdselsulykker.

Jens Chr. Jensen, f. 1949 bygger sine assemblager op
med brug af både readymades og fundne materialer, som han bearbejder og sammenstiller, så deres
oprindelige form og funktion på én gang sløres og
fremhæves.
Maiken Bent, f. 1980 kombinerer i sine skulpturelle
og installatoriske værker readymades som fx stålkæder og bagageremme med elementer, som hun selv
former, så de næsten, men også kun næsten, ligner
noget fra virkelighedens verden. Det velkendte møder det ukendte, og værkerne åbner sig for beskuerens associationer.

Claes Oldenburgs burgere, lagkagestykker og paletknive ligner til forveksling virkeligheden, men de er
skabt i bemalet lærred, polyester, plastik og metal og
ofte blæst op i kæmpeformat, så det velkendte opleves fremmedgjort og utrygt. Popkunsten trak nok
sine motiver ud af det moderne forbrugssamfund,
men det velkendte blev til stadighed fordrejet.

Hartmut Stockter, f. 1967 nærmer sig surreelle træk,
når han bruger både funktionelle og fundne materialer i sine naturtro men ret umulige instrumenter
til naturiagttagelse, og når han inddrager kunstfjerne
materialer som nullermænd og tyggegummi i sine
skulpturer. Værkerne tematiserer dog en nutidig pro-
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anden vej: De hverdagsting, som værktitlerne henviser til, er så indlejrede i formerne, at end ikke de
påmalede tegn for fx en saks eller et bord træder entydigt frem. Beskueren tvinges til at arbejde med, til
at bruge sin fantasi og indlevelsesevne i mødet med
skulpturen.

I de realistiske udtryk, som udviklede sig sideløbende
med popkunsten, lagde den kunstneriske fremstilling
sig så tæt op ad virkeligheden som teknisk muligt, og
tidligere tiders virkelighedsillusion blev igen et vigtigt tema i kunsten. Den amerikanske skulptør Duane
Hansons legemsstore, minutiøst bemalede og påklædte polyesterskulpturer af turister og forstadsfruer på indkøb er én side af sagen, Kurt Trampedachs
dystre skikkelser fra samfundets bund er en anden.
Begge kunstnere var optaget af at synliggøre den moderne verden på godt og ondt. De forholdt sig kritiske
til den og håbede at kunne styrke iagttagernes kritiske sans ved at konfrontere dem med samfundstræk,
som man ikke forventede at møde indenfor kunstens
rammer.

Hvor forskellig Jens Chr. Jensen, Maiken Bent, Hartmut Stockter, Rose Eken og Søren Behnckes kunst
synes, er afsættet for værkerne det samme, som det
altid har været for billedhuggerkunsten: Undersøgelser af rumlig form og af materialer som betydningsbærende og betydningsfremmende karaktertræk.
Det nonfigurative veksler med det fortællende, det
overraskende med det velkendte, det realistiske med
det symbolske. I alle tilfælde skaber kunstnerne deres
værker med et ønske om, at vi skal opleve verdens fysiske fremtrædelsesformer som – netop – former, at
vi ser ud over det, vi er fortrolige med og forventer
og i stedet bevæger os ind i den mangfoldighed af
masser, hulrum og overflader, som skulptur først og
fremmest er.

Rose Eken, f. 1976 og Søren Behncke, f. 1967 arbejder begge i forlængelse af popkunsten og 1960’er-realismens forskellige udtryk. Rose Ekens tableauer af
hverdagsting, formet i papirler og dekoreret med virkelighedstro glaseringer knytter ligesom popkunsten
og realismen direkte an til vores hverdagserfaring.
Man genkender en håndmixer og et rivejern, og lidt
ældre betragtere kan også huske dørslaget à la Madam Blå. Genkendelsen er tryg og hjemlig. Går man
tæt på værkerne, anes imidlertid en forvanskning af
det velkendte grundet materialernes begrænsninger.
Leret kan kun formes til en vis grad af detaljering, det
krymper ved brænding, og farverne ligger lige lidt
ved siden af det, vi troede, vi så, fordi glasuren har
andre egenskaber end fx trykfarve.

Det samme overordnede formsyn ligger til grund for
smykkekunstneren Hanne Bay Lührssens værker, som
vises samtidig med TING & SAGER. Lührssen, f. 1948
skaber smykker med vægt på det tredimensionelle
og materialemæssigt grænseoverskridende. Hvor
den klassiske smykkekunst er præget af ædle metaller og kostbare stenarter, bruger Hanne Bay Lührssen
kunststof, stål, readymades og upåagtede fragmenter af hverdagsgenstande i sine tredimensionelle
smykker. Til smykkernes dekorative funktion føjes
kunstens fortælling om de genstande, der antydes,
og den tid, de er en del af.

Søren Behnckes tidlige værker af pap er minutiøse genskabelser af ting, mange af os har eller har
haft fysisk erfaring med, fx en spolebåndoptager fra
1970’erne, detaljeret ned til mindste knap men alligevel fremmed på grund af de pauvre materialer. I de
nye skulpturer – også i pap – går Søren Behncke en

Anne Lie Stokbro
Kunstfaglig medarbejder
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HANNE BAY LÜHRSSEN
Bonhoefferstraße 2
D-24937 Flensburg, Tyskland
Tlf.: +49 4 61 57 00 24 4
E-mail: hanne@bayluehrssen.eu
www.bayluehrssen.eu

Smykkekunstner Hanne Bay Lührssen ser det som
en stor udfordring at arbejde med vor tids materialer. Hun kombinerer guld og sølv med utraditionelle materialer som kunststof, f.eks. strips og
kugler fra deodorantstifter.
Selv siger hun, at der med denne vekselvirkning af
materialer opstår en specifik smykkeform som et
objekt eller en plastisk form til kroppen.
Hun vil samtidig udfordre os til at reflektere over
begrebet værdi i forhold til smykker.
Det, at skabe et design, som overlever smykkeverdenens hektisk skiftende strømninger, ser hun
som en permanent opgave.
I 2011 fik hendes ”roll-on”-halskæde Den Danske
Kunsthåndværkerpris af 1879 – Hetsch Medaljen.
I en lang årrække har Hanne Bay Lührssen udstillet i Danmark og i udlandet – fra Beijing til Philadelphia – med stor succes.

Hanne Bay Lührssen. Halssmykke, 2018
Sølv, rød lak, kunststof, stål
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Hanne Bay Lührssen. Halssmykke, Forår
Sølv, kunststof, strips
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AKTIVITETER UNDER UDSTILLINGEN
GRATIS OMVISNINGER

KUNSTNERMØDE

Søndag den 27. januar kl. 15
TING & SAGER og Hanne Bay Lührssen.
Indgang gennem Bies Gaard, Adelgade 26 eller via
Hobro Bibliotek med lånerkort.
Torsdag den 7. februar kl. 15
TING & SAGER og Hanne Bay Lührssen
Torsdag den 7. marts kl. 15
TING & SAGER og Hanne Bay Lührssen
Torsdag den 4. april kl. 15
TING & SAGER og Hanne Bay Lührssen

Lørdag den 16. marts kl. 13-14.30 i Kunstetagerne
Mød billedkunstneren Maiken Bent, som deltager
på udstillingen TING & SAGER
Entré: Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening
gratis, øvrige kr. 50. Billetter købes i døren.

DET MOBILE TRYKKERI
Torsdag den 4. april kl. 16-17 åbner billedkunstner Søren Behncke og trykker Niels Peitersen deres
mobile trykkeri i Rud Thygesen Arkivet, Adelgade 26,
Hobro.
Behncke og Peitersen har de seneste år rejst verden
tynd med trykkeriet. Under enkle og interimistiske
forhold arbejder de med litografi inspireret af det
sted, trykkeriet for en kort stund har slået sig ned.
I Hobro bliver det i Rud Thygesen Arkivet, hvor det
gamle køkken danner rammerne om den litografiske
kreativitet.

FOREDRAG OM SKULPTUR
Torsdag den 31.1., 28.2. og 25.4. kl. 19.00-21.00
Tre foredrag om skulptur i det 20. århundrede
v. kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro
Sted: Hobro Biblioteks store sal
Entré: Medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening
gratis.
Øvrige kr. 100 pr. foredrag eller, tre foredrag i alt
kr. 200. Billetter købes i døren.

HUSK OGSÅ

OBJEKT-WORKSHOP

at grupper kan bestille omvisninger i og uden for
åbningstiden ved henvendelse til kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro, astok@mariagerfjord.dk,
tlf. 21 69 23 28 / 41 62 24 42.
Entré er som altid gratis, omvisningen koster 500 kr.

AKTIV FERIE uge 7 – for 4.-6. årgang
I samarbejde med Mariagerfjord Kommune inviteres
skolebørn fra 4.-6. årgang til at prøve kræfter med
objektkunsten, når der skal konstrueres små skulpturer af forhåndenværende materialer.
Billedkunstner og kunstpædagog Inge Tranter
leder de to workshops, som finder sted mandag
den 11. februar kl. 10.30-12.00 og 13.00-14.30.
Tilmelding kan KUN ske på www.aktiv-ferie.nu
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