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PORTEN TIL EUROPA
I foråret 2016 åbnede formand for Statens Kunstfond Gitte
Ørskou årets første udstilling i Kunstbygningen. Der var tale
om en ret speciel fernisering, idet det var første gang, at den
internationale biennale for ung europæisk samtidskunst, JCE
Biennalen, blev vist i Danmark. Der var også andre, der talte
til åbningen – bl.a. borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt
og borgmester i Montrouge, Paris, Jean Loep Metton. Over
300 gæster havde fundet vej til Kunstbygningen - herunder
kunstnere, kuratorer og embedsfolk fra de 7 lande, der var
med på 2015-17 udgaven af JCE Biennalen.

Formand for Statens Kunstfond
Gitte Ørskou åbner JCE
Biennalen 2015-17

2016 vil fremover
blive husket som det
år, hvor porten til
Europa blev åbnet for
Kunstbygningen.
Kunstbygningen blev
en del af et
internationalt netværk
af betydelige museer
og kunsthaller, og
Kunstbygningen var
fra primo april til
primo juni vært for en
udstilling med værker
af 56 unge
europæiske
samtidskunstnere.
Udstillingen blev

taget godt imod af publikum, ligesom den fik meget omtale
bl.a. på Kopenhagen.dk, Kunsten.nu, DR P1 og P4, i
Kunstavisen, Nordjyske Stiftstidende og Kunstmagasinet
Janus såvel som i enkelte udenlandske kunstpublikationer.
2016 har derudover budt på 4 tematiske udstillinger med
kunstnere fra Vrå-udstillingen og andre inviterede kunstnere,
Vrå-udstillingen nr. 74 med hele 36 udstillere samt 2
nyophængninger med Svend Engelund. I tilknytning til
udstillingerne har der været afholdt en række workshops for
gymnasier og erhvervsskoler, hvor de studerende har mødt
og arbejdet under vejledning af professionelle kunstnere.
Kunstbygningens Kultursalon har også haft stor aktivitet med
alt fra paneldiskussioner, artist talks og foredrag til
digtoplæsning og koncerter.
I 2016 deltog Kunstbygningen endvidere for andet år i træk på
Kulturmødet på Mors. Denne gang med en infostand samt en
installation af de to franske kunstnere Qingmei Yao og
Virginie Gouband og en performance af den danske kunstner
Amalie Jakobsen. Repræsentanterne fra Kunstbygningen
deltog i flere paneldiskussioner – herunder også en
diskussion på P1. Amalie Jakobsens meget roste
performance blev desuden vist i en komprimeret udgave i
forbindelse med den store afslutningsdebat, så
Kunstbygningen var en af de meget synlige spillere på
Kulturmødet 2016.

Henrik Godsk
Kunstnerisk leder

Gruppefoto fra bustur i Nordjylland, hvor bl.a. borgmester i Montrouge, Paris, Jean
Loep Metton, borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, viceborgmester i
Hjørring Kommune Henrik Jørgensen samt bestyrelsesformand i Kunstbygningen
Anders Engelund deltog sammen med kunstnere og kuratorer fra JCE Biennalen.

JCE BIENNALEN
I efteråret 2015 deltog borgmester i Hjørring Kommune Arne
Boelt, bestyrelsesformand i Kunstbygningen Anders
Engelund, kunstnerisk leder i Kunstbygningen Henrik Godsk
samt formand for Vrå-udstillingen Søren Elgaard i
ferniseringen af JCE Biennalen i Montrouge, Paris. 1800
gæster var mødt op. Et halvt år efter nåede udstillingen til
Danmark. Politiske og kunstneriske repræsentanter fra de
fleste af de 7 medlemslande deltog. Udstillingen blev åbnet af
formand for Statens Kunstfond Gitte Ørskou, der i sin tale bl.a.
roste Kunstbygningen for sit udsyn og blik for den unge kunst.
Over 300 gæster deltog i ferniseringen, og den efterfølgende
dag blev gruppen af udenlandske besøgende vist rundt i
Nordjylland på en bustur anført af borgmester Arne Boelt. Det
var en god fernisering og en god weekend, hvor der blev
etableret stærke bånd og sået frø til fremtidige samarbejder
på kryds og tværs af landegrænser.
Følgende kunstnere repræsenterede Danmark på JCE
Biennalen 2015-17: Johanne Skovbo Lasgaard (f. 1985),
Valérie Collart (f. 1981), Dan Stockholm (f. 1982), Ditte Knus
Tønnesen (f. 1982), Nanna Riis Andersen (f. 1985), Astrid
Myntekær (f. 1985), Christine Overvad (f. 1988) og Amalie
Jakobsen (f. 1989).
Ud af de 8 kunstnere har 5 modtaget arbejdslegater fra
Statens Kunstfond, efter at de er blevet optaget på JCE
Biennalen. I den korte tid, der er gået siden ferniseringen i

Danmark, har flere af dem endvidere indgået i betydelige
udstillinger i ind- og udland.
I slutningen af 2016 begyndte forberedelserne til den næste
udgave af JCE Biennalen. Der er kommet to nye lande med,
så det samlede antal nu er på 9 medlemslande.

UDSTILLINGER
Efter visningen af JCE Biennalen, der fyldte alle salene i
Kunstbygningen, åbnede den store sommerudstilling
LANDSKABER & BYLANDSKABER, som fokuserede på to
klassiske Vrå-temaer. Følgende kunstnere var repræsenteret:
Svend Engelund, Johannes Hofmeister, Poul Anker Bech,
Knud Erik Færgemann, Hasse Juul, Søren Elgaard, Bjarke
Regn Svendsen, Hjördis Hack, Arne L. Hansen og Kirsten
Klein.
Efteråret bød på den tematiske udstilling TID, der viste værker
af tre vidt forskellige nutidige kunstnere, som arbejder med
begrebet tid som tema, samt udvalgte fotos taget af Heinrich
Tønnies og andre medlemmer af Tønnies familien fra
slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet.
Kunstbygningens øvre og nedre sale blev inddelt i fire adskilte
rum, som blev indtaget af henholdsvis malerne Søren Elgaard
og Jonas Pihl, videokunstneren og maleren Rasmus
Albertsen samt de afdøde fotografer i Tønnies-familien.
Sideløbende med udstillingen TID kunne publikum opleve et
kunstnerisk møde mellem repræsentanter fra to forskellige
generationer på udstillingen PÅ KANTEN med Erland
Knudssøn Madsen og Astrid Marie Christiansen. Erland
Knudssøn Madsen, der er en af dansk kunsts Grand Old Men,
er billedhugger, men han bevæger sig ofte mellem det plane
og det rumlige. Det samme kan næsten siges om den helt
unge kunstner Astrid Marie Christiansen, der dimitterede fra
Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2012. Hun er dog

maler, men bevæger sig ofte ud i rummet med sine
objektlignende malerier.
Årets sidste udstilling bød på en præsentation af udvalgte
værker fra samlingen samt en dobbeltudstilling med
kunstnerne Henning Schultz og Lene Desmentik, der begge
er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Sidstnævnte udstilling havde titlen ET STREJF AF
TERRITORIE og fokuserede på materialitet og forholdet
mellem det plane og det rumlige.
Årets udstillinger blev generelt set godt omtalt bl.a. i
Nordjyske Stiftstidende, i de lokale aviser, på Kunsten.nu,
Kopenhagen.dk og Komkunst.dk (Laboratoriet for Potentiel
Viden), i Kunstavisen samt Kunstmagasinet Janus. Flere af
udstillingerne modtog endvidere støtte fra Statens Kunstfond.

VRÅ-UDSTILLINGEN 2016
I 2016 viste kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen sin
udstilling nr. 74. Trine Søndergaard og Julie Sass var inviteret
som gæsteudstillere. Hele 36 kunstnere og arkitekter udstillede.
Udstillingen blev godt besøgt og fik fin omtale, bl.a. en stor
foromtale samt en fire stjerners anmeldelse i Nordjyske
Stiftstidende.
Vrå-udstillingens historie går tilbage til 1942, hvor Svend
Engelund af højskoleforstander Arne Brandt Pedersen blev
opfordret til at vise sine malerier under Vrå Højskoles
efterårsmøde. Allerede i 1943 kunne man tale om en tradition,
og i de forløbne år er Vrå-udstillingen vokset til i dag at være
Danmarks næststørste kunstner-sammenslutning.
KUNSTNERE SOM DELTOG: Gerda Thune Andersen, Jane
Balsgaard, Hanne Behrens, Christina Capetillo, Jette Debois,
Søren Elgaard, Helga Exner, Mogens Gissel, Hjørdis Haack,
Finn Heiberg, Erik Heide, Bárdur Jákupsson, Leif Kath, Anders
Kirkegaard, Kirsten Klein, Mie Olise Kjærgaard, Bente
Linnemann, Karin Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen,
Karen Gabel Madsen, Julie Sass, Gorm Spåbæk, Hartmut
Stockter, Trine Søndergaard, Poul Skov Sørensen, Kurt
Tegtmeier, Jette Vohlert og Laila Westergaard.
ARKITEKTER SOM DELTOG: Tom H. Danielsen / C.F. Møller
A/S, Karen Exner, Palle Hurwitz / Friis & Moltke A/S, Mette Viuf
Larsen / VMB-arkitekter sammen med Lars Juel Thiis / Cubo
arkitekter A/S, Torben Schönherr, Kjaer & Richter A/S og
Johnny Svendborg / Svendborg Architects.

SVEND ENGELUND
I 2016 blev der lavet to nyophængninger med værker af Svend
Engelund. Udstillingerne i den store Engelundsal har fokuseret
på kunstnerens maleriske praksis, mens udstillingerne i de to
tilhørende sale har vist eksempler på både maleri, grafik og
papirarbejder. Kunstnerens hovedtemaer: landskabet,
figurmaleriet, opstillingen og portrættet har alle været
repræsenteret på udstillingerne.
Den første udstilling viste malerier fra 1942 og frem til 1965,
hvor Svend Engelund var mere naturalistisk i udtrykket end i
hans senere periode, samt oliestudier og grafiske arbejder med
landskab som motiv. Den efterfølgende udstilling viste malerier
fra 1965 til 1992 samt oliestudier med forskellige motiver.
Årets udstillinger med Svend Engelund har som altid været
populære blandt publikum og er også blevet godt omtalt.
I 2016 blev bl.a. et vigtigt Svend Engelund maleri fra 1955 tilføjet
Engelundsamlingen - bl.a. ved hjælp af økonomisk tilskud fra
Det Obelske Familiefond. Maleriet har titlen Landskab med
mennesker ved Horne Station, og er et af de væsentlige Svend
Engelund værker fra perioden 1955 -1960, hvor kunstnerens
maleriske sprog blev mere analytisk.

KULTURSALON OG WORKSHOPS/TALKS
I tilknytning til rækken af udstillinger i 2016 har der været afholdt
artist talks og workshops for gymnasier og erhvervsskoler, hvor
de studerende har mødt og arbejdet under vejledning af
professionelle kunstnere. Kunstbygningens Kultursalon har også
haft stor aktivitet med alt fra paneldiskussioner, talks og foredrag
til digtoplæsning og koncerter.
Der har været afholdt artist talks og workshops med følgende
kunstnere: Qingmei Yao (F), Virginie Gouband (F), Sandra
Blichert og Amalie Jakobsen.
Der er bl.a blevet afholdt koncerter med Carmina koret, talenter
fra Hjørring Musikskole samt Swing Team, digtoplæsning af
lyriker Mette Moestrup, debataften om landskab og landart med
et panel bestående af Søren Elgaard og Signe Højmark fra
Landshape, foredrag om moderne portugisisk kunst ved Henrik
Godsk samt en aften med fokus på ytringsfrihed og billeder med
komiker Mette Frobenius. Nogle af arrangementerne i
Kultursalonen er lavet i samarbejde med Kunstbygningens
Støtteforening.

KULTURMØDET PÅ MORS
I 2016 deltog Kunstbygningen på Kulturmødet på Mors for
anden gang. Kulturmødet har eksisteret siden 2013 og er siden
vokset både i størrelse og rent besøgsmæssigt. I 2016 deltog
knap 20.000 mennesker i kulturbegivenheden, der finder sted
over 48 timer.
Kunstbygningen deltog med en infostand samt en installation af
de to franske kunstnere Qingmei Yao (F) og Virginie Gouband
(F) samt en performance af den danske kunstner Amalie
Jakobsen. Repræsentanterne fra Kunstbygningen deltog i flere
paneldiskussioner – herunder også en diskussion på P1.
Amalie Jakobsens meget roste performance blev desuden vist i
en komprimeret udgave i forbindelse med den store
afslutningsdebat, så Kunstbygningen var en af de meget synlige
spillere på Kulturmødet 2016.
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