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BROER - SØREN ELGAARD
7.4 – 2.6

IND I LANDSKABET
9.6 – 21.7

VRÅ-UDSTILLINGEN 2019
28.7 – 25.8

STILLEBEN
1.9 – 10.11

AGNETE BJERRE OG IDA SØNDER THORHAUGE
29.9 – 10.11

VÆRKER FRA SAMLINGEN
17.11 – 8.12 2019 & 4.1 – 31.3 2020

SVEND ENGELUND

5.1 – 21.7 & 1.9 – 8.12 2019 & 4.1 – 31.3 2020

BROER - SØREN ELGAARD
7.4 - 2.6
Særudstilling med Søren Elgaard, hvor fokus er på broer som henholdsvis imponerende arkitektoniske konstruktioner og mentale passager. Der vises både fotos, video, tegninger og malerier.
Søren Elgaard siger følgende om udstillingen og hans interesse for broer: ”Jeg oplever dem som visuelle, fænomenologiske og æstetiske fænomener set fra en kunstnerisk synsvinkel. Jeg tager typisk mange fotos og bearbejder indtrykkene hjemme i
atelieret. Oplevelsen af at passere en bro med alle sanserne i brug er vigtig. Det kan
opleves som en farefuld færd hen over et skræmmende farvand eller en befriende
fornemmelse af at befinde sig i andre luftlag. Eller som på Golden Gate Bridge en
gyngende fornemmelse med masser af biler og lastbiler, der larmer i en uendelig
musikalsk bevægelse under de orangerøde konstruktioner, medens sol og skydække veksler, og den røde farve pludselig forsvinder i et tågedække som svag pink.”
Sal
Øvre og nedre sal

IND I LANDSKABET
9.6 – 21.7
På udstillingen IND I LANDSKABET mødes forskellige kunstnergenerationer med
landskabet som omdrejningspunkt. Publikum vil kunne opleve den traditionelle tilgang til landskabsmaleriet, som Kunstbygningen bl.a. er kendt for, mens de nyere
kunstnere på udstillingen arbejder videre med de klassiske temaer og genfortolker
landskabet gennem andre medier og udtryk. Kunstnerne repræsenterer derved et
fælles tema, men med vidt forskellige måder at indfange landskabet på – fra det mere traditionelle naturlandskab til indre landskaber af tanker, stemninger og liv.
Kunstnere
Svend Engelund / Johannes Hofmeister / Poul Anker Bech / Karen Gabel Madsen /
Anna Holmberg / Amalie Gabel / Allan Otte / Jesper Olsen m. fl.
Sal
Øvre og nedre sal

VRÅ-UDSTILLINGEN 2019
28.7 - 25.8
Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen viser sin udstilling nr. 77. Vråudstillingen er Danmarks næststørste kunstnersammenslutning, og vanen tro udstiller en lang række af landets mest anerkendte kunstnere og arkitekter side om side
på en udstilling, der er præget af mange kunstneriske udtryk og et højt fagligt niveau.
Årets Vrå-udstilling har fokus på byen Vrå som tema. Der vil være værker i Kunstbygningen såvel som i det offentlige rum, der på forskellig vis beskæftiger sig med
temaet.
GÆSTEUDSTILLERE
Rune Bosse / Camilla Berner / Katrine Dirckinck-Holmfeld / Karen Havskov Jensen /
Anders Bonnesen / Bruno Kjær & Niels Fabæk / Vontrapp - Forladte Facader / JAJA
Architects
SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER
Kunstnere
Tove Anderberg / Gerda Thune Andersen / Jane Balsgaard / Hanne Behrens /
Christina Capetillo / Jette Debois / Kirsten Dufour / Søren Elgaard / Helga Exner /
Mogens Gissel / Hjördis Haack / Finn Heiberg / Erik Heide / Bárdur Jákupsson / Leif
Kath / Anders Kirkegaard / Kirsten Klein / Karin Lorentzen / Bente Linnemann / Karin
Birgitte Lund / Erland Knudssøn Madsen / Karen Gabel Madsen / Mogens Otto
Nielsen / Marit Benthe Norheim / Hans Pauli Olsen / John Olsen / Lene Rasmussen /
Ole Sporring / Gorm Spaabæk / Harmut Stockter / Bjarke Regn Svendsen / Trine
Søndergaard / Poul Skov Sørensen / Kurt Tegtmeier / Jette Vohlert / Laila
Westergaard / Claus Ørntoft
Arkitekter
Anders Abraham / Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, v/Klavs Hyttel / Arkitektfirmaet
Kjaer & Richter A/S, v/Peter Sand / Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & BechJensen A/S, v/Mette Viuf Larsen / Cubo Arkitekter A/S, v/Lars Juel Thiis / Nils
Engelund / Friis & Moltke A/S, v/Palle Hurwitz / Henning Larsen Architects, v/Louis
Becker / Torben Schönherr / Svendborg Architects, v/Johnny Svendborg / PRAKSIS
arkitekter ApS, v/Mads Bjørn Hansen
Sal
Hele Kunstbygningen samt Friis-salen

STILLEBEN
1.9 - 10.11
Stilleben-maleriet er en tradition, der går mange århundreder tilbage. Ordet stilleben
er afledt af de tyske ord ”stilles” og ”leben” og refererer til det stille liv, som en opstilling symboliserer og repræsenterer. På udstillingen vises arbejder af kunstnere fra
forskellige generationer for hvem, denne gamle tradition inden for maleriet er eller
har været vigtig.
Kunstnere
Poul Winther / Svend Engelund / Jordy Kerwick / René Holm / Farshad Farzankia /
Anna Aarsland / Agnete Bertram / Justin Lee Williams m. fl.
Sal
Øvre og nedre sal

AGNETE BJERRE & IDA SØNDER THORHAUGE
29.9 – 10.11
På udstillingen AGNETE BJERRE & IDA SØNDER THORHAUGE forenes to kunstnere med menneskeskikkelsen som det primære fokus.
Agnete Bjerre (f. 1924) og Ida Sønder Thorhauge (f. 1990) repræsenterer to forskellige generationer, men er begge optaget af abstraktioner af mennesket. Som elev af
Svend Engelund og mangeårigt medlem af Vrå-udstillingen, har Agnete Bjerres
kunst et afsæt i naturen, og hendes portrætter har et figurativt og stiliseret formsprog. Ida Sønder Thorhauges fokus er ligeledes landskabet og mennesket, og hendes skikkelser er inspireret af ikoniske malerier og har adskillige kunsthistoriske referencer.
På den måde vil publikum kunne opleve en udstilling af to kunstnere med en fælles
motivverden, men med hver deres arbejdsmetoder, udtryk og måder at fortolke mennesket på i deres kunst.
Sal
Lille sal

VÆRKER FRA SAMLINGEN
17.11 – 8.12 2019 & 4.1 – 31.3 2020
Udvalgte plane og rumlige værker fra Kunstbygningens samling. Der bliver vist et
bredt udvalg af de kunstnere, der har været medlem af Vrå-udstillingen igennem
tiderne - lige fra de tidlige år i 1940’erne og frem til i dag.
Sal
Øvre, nedre og lille sal

SVEND ENGELUND
5.1 – 21.7 & 1.9 – 8.12 2019 & 4.1 – 31.3 2020
Der laves 2-3 nyophængninger med Svend Engelund i løbet af året. Svend Engelund
var aktiv i 8 årtier, og udstillingerne vil indeholde værker fra alle hans perioder.
I efteråret 2019 vil man bl.a. kunne opleve studier og skitser, som sjældent har været
udstillet.
Sal
Engelundsalene

WORKSHOPS / TEMAAFTENER / SALONARRANGEMENTER
I Kunstbygningen tilbydes forskellige guidede ture for alle samt workshopforløb for
børn og unge. Eksempelvis inviteres gymnasier og erhvervsskoler til at deltage i
workshops med professionelle kunstnere.
Endvidere afholdes der temaaftner og salonarrangementer, hvor forskellige emner
levende diskuteres af inviterede kunstnere, forfattere m.m.
Temaaftnerne laves i samarbejde med:

Se hjemmesiden for mere information: www.kunstbygningenvraa.dk

NATURMØDET / KULTURMØDET PÅ MORS
Kunstbygningen har været med på Kulturmødet på Mors de seneste år og er det
igen i år. Som noget nyt deltager Kunstbygningen også på Naturmødet i Hirtshals,
hvor Mette Juul, der er en af de danske repræsentanter på JCE Biennalen, viser
videoværket Death Call.

KALENDER

OMVISNINGER
SØNDAG 14.4 / KL. 14-15
BROER
SØREN ELGAARD
SØNDAG 9.6 / KL. 14-15
IND I LANDSKABET
SØNDAG 8.9 / KL. 14-15
STILLEBEN

STØTTEFORENINGENS ARRANGEMENTER
APRIL:
Kunstforedrag v/ Søren Elgaard
Musikalsk indslag
Let servering i caféen
JUNI:
Kunstforedrag v/ Henrik Godsk
Musikalsk indslag
Let servering i caféen

AUGUST :
Arrangement i samarbejde med Vrå-udstillingen
SEPTEMBER:
Arrangement i samarbejde med Vrå Højskole

VRÅ-UDSTILLINGEN
SØNDAG 28.7 / KL. 14-15
OMVISNING
SØNDAG 4.8 / KL. 14-15
OMVISNING
SØNDAG 11.8 / KL. 14-15
OMVISNING
SØNDAG 18.8 / KL. 14-15
OMVISNING

Følg med på www.kunstbygningenvraa.dk
der løbende opdateres med nye arrangementer og på
www.facebook.com/kunstbygningenivraa/

Kunstbygningen i Vrå
- Engelundsamlingen
Højskolevej 3 A
9760 Vrå
Tlf. [+45] 98 98 04 10
info@kunstbygningenvraa.dk
www.kunstbygningenvraa.dk

Åbningstider
2019
7.4 - 2.6 & 9.6 - 21.7 & 1.9 - 10.11: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag & søndag kl. 13
- 16, mandag lukket, åben 2. påskedag og 2. pinsedag
28.7 - 25.8: alle ugens dage kl. 11 - 17
17.11 - 8.12: lørdag og søndag kl. 13 - 16
2020
4.1 - 2.2: lørdag & søndag kl. 13 - 16
4.2 - 31.3: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag - søndag kl. 13 - 16, mandag lukket

KUNSTBYGNINGENS UDSTILLINGER ER STØTTET AF

