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AGNETE BJERRE - EN ÉNER

4.4 – 6.6

I foråret 2021 vises en særlig udstilling til minde om Agnete Bjerre, der gik bort i
efteråret 2020.

Agnete Bjerre var elev hos Svend Engelund, inden hun kom på Kunstakademiet
i årene 1945-49 under Vilhelm Lundstrøm. I Vrå-udstillingens tidlige år udstillede hun
som en af de første kunstnere, og var siden som medlem af sammenslutningen
af helt særlig betydning for Kunstbygningen i Vrå - Engelundsamlingen.

Udstillingen byder både på værker fra samlingen samt en række privatejede værker,
som sjældent tidligere har været udstillet. De privatejede værker er venligst udlånt af
bl.a. Agnetes familie og andre, hun havde et forhold til.

Sal
Øvre og nedre sal



OBSTRUKTIONER OG FORBINDELSER
13.6 – 25.7

Udstillingen OBSTRUKTIONER OG FORBINDELSER er inspireret af den historiske
problemstilling, som opstod i Vrå med jernbanens indvielse, da byen nærmest var
delt i to, indtil tunnellen blev bygget.

Til denne udstilling fortolker kunstnerne de overordnede begreber obstruktioner og
forbindelser. Nogle værker er en direkte og bogstavelig tolkning af udstillingens
tema, mens andre værker lægger op til, at publikum selv skal tage stilling til, hvad
der egentlig gør, at noget kan ses som værende en obstruktion eller en forbindelse.

Udstillingen forener velkendte Vrå-kunstnere som Søren Elgaard, Christina Capetillo
og Poul Anker Bech med Viktoria Wendel Skousen og Martine Seedorff.

Kunstnere
Søren Elgaard / Poul Anker Bech / Viktoria Wendel Skousen / Christina Capetillo /
Martine Seedorff

Sal
Øvre og nedre sal



VRÅ-UDSTILLINGEN 2021

31.7 - 29.8

Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen, viser i 2021 sin udstilling nr. 79.
Vrå-udstillingen er Danmarks næststørste kunstnersammenslutning, der traditionen
tro udstiller en lang række af landets mest anerkendte kunstnere og arkitekter side
om side. Udstillingen er præget af mange kunstneriske udtryk og et højt fagligt
niveau.

I året for byens 150 års jubilæum, har Vrå-udstillingen igen et afsnit med Tema Vrå,
hvor værkerne står i relation til byen Vrå.

GÆSTEUDSTILLERE

Anna Samsøe / Frodo Mikkelsen / Hjørring Grafisk Værksted / Liesel Burisch /
Peter Callesen / Thomas Wolsing / VEGA landskab

SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER

Kunstnere
Tove Anderberg / Gerda Thune Andersen / Jane Balsgaard / Christina Capetillo /
Jette Debois / Kirsten Dufour / Søren Elgaard / Helga Exner / Niels Fabæk /
Hjördis Haack / Finn Heiberg / Erik Heide / Bárdur Jákupsson /
Karen Havskov Jensen / Anders Kirkegaard / Bruno Kjær / Kirsten Klein /
Bente Linnemann / Karin Birgitte Lund / Karen Gabel Madsen / Erland Knudssøn
Madsen / Marit Benthe Norheim / Hans Pauli Olsen / Lene Rasmussen /
Gorm Spaabæk / Hartmut Stockter / Bjarke Regn Svendsen / Poul Skov Sørensen /
Kurt Tegtmeier / Jette Vohlert / Laila Westergaard / Claus Ørntoft /

Arkitekter
Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, v/Klavs Hyttel / Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S,
v/Peter Sand / Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen 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

Sal
Hele Kunstbygningen samt Friis-salen





ANIMALS

5.9 - 14.11

Gennem tiden har dyr været en stor del af menneskets fortælling. Fra husdyret, der
gør nytte, over kæledyret som er vores følgesvend og til de vilde dyr der fascinerer
os og fungerer som symbol og repræsentation af livets værdier og alsidighed.

Vi bruger dyr i eventyrlige fortællinger, kunst, hjemmet og på arbejdet. Hvordan vi
forholder os til dyr både praktisk og metaforisk, fortæller såvel vores omgivelser som
os selv meget om, hvem vi er.

ANIMALS er en udstilling i både det nære og det allegoriske perspektiv om forholdet
mellem dyr og mennesker – eller måske dyr og dyr i mellem?

Kunstnere
Søren Elgaard / Hartmut Stockter / Bjarke Regn Svendsen / Claus Ørntoft

Sal
Øvre og nedre sal



FOTOMØDE 2

5.9 – 14.11

For andet år i træk vises FOTOMØDE, hvor fotografer mødes gennem deres værker.
I dette års udgave er det Niels Fabæk og Lotte Bækgaard med deres forskellige
indgang til fotografiet som medie. Udgangspunktet for billederne er naturen, men på
hver deres måde udtrykker de, hvordan kulturen kan indlejre sig både faktisk og
symbolsk i motivverdenen.

Niels Fabæk har med mange års erfaring som fotograf arbejdet i en bred spænd-
vidde af genrer, hvor han kombinerer kunstnerisk sans med et skarpt teknisk indblik.
Lotte Bækgaard arbejder med analogt fotografi og hendes tilgang veksler mellem det
intuitive og eksperimenterende. Hun udstillede sidste år på Fotografisk Center til
Ung Dansk Fotografi 2020.

Kunstnere
Niels Fabæk / Lotte Bækgaard

Sal
Lille sal



VINTERUDSTILLING 2021
21.11 – 12.12 2021 & 1.1 – 27.3 2022

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
Hele året - undtagen under Vrå-udstillingen

Der laves flere nyophængninger med Svend Engelund i løbet af året.
Svend Engelund var aktiv kunstner i otte årtier, og udstillingerne vil indeholde
værker fra alle hans perioder.

Udstillingerne tematiseres, og der vil være repræsenteret forskellige medier (maleri,
tegning, oliestudier, grafiske arbejder m.m.) på udstillinger fordelt i de fire sale.

Sal
Engelundsalene undtagen under Vrå-udstillingen i august.



MØD KUNSTEN ONLINE
Udstillingerne er altid tilgængelige selvom dørene er lukket og lyset slukket.
På Facebook, Youtube og Instagram viser og formidler vi kunsten døgnet rundt.

Få en kunstoplevelse ved at finde os under navnet: kunstbygningenivraa

WORKSHOPS / TEMAAFTENER / SALONARRAN-
GEMENTER
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 temaaftener og salonarrangementer, hvor forskellige emner
levende diskuteres af inviterede kunstnere, forfattere m.m.

Temaaftenerne laves i samarbejde med:

Se hjemmesiden for mere information: www.kunstbygningenvraa.dk



KALENDER
SØNDAG 25.4 / KL. 14-15

AGNETE BJERRE

SØNDAG 27.6 / KL. 14-15
OBSTRUKTIONER OG FORBINDELSER

SØNDAG 10.10 / KL. 14-15
ANIMALS & FOTOMØDE

STØTTEFORENINGENS ARRANGEMENTER
Vi fortsætter med at følge regeringens retningslinjer ift. Coronarestriktioner, og derfor
er der ikke eksakte datoer for følgende arrangementer. Disse bliver meldt ud på
Kunstbygningens hjemmeside og Facebook.

FORÅR:
Generalforsamling med rundvisning i udstillingen Agnete Bjerre - En éner

SOMMER:
Invitation til Vrå-koncerterne med pianist Kristian Riisager og
Jysk Akademisk Kor Århus

AUGUST:
Arrangement i forbindelse med Vrå-udstillingen og by-jubilæet

EFTERÅR:
Fællesspisning på Højskolen og rundvisning i udstillingen Animals

EFTERÅR:
Kunstforedrag v/ Mathias RT Kristensen

VRÅ-UDSTILLINGEN

SØNDAG 1.8 / KL. 14-15
OMVISNING

SØNDAG 8.8 / KL. 14-15
OMVISNING

SØNDAG 15.8 / KL. 14-15
OMVISNING

SØNDAG 22.8 / KL. 14-15
OMVISNING

SØNDAG 29.8 / KL. 14-15
OMVISNING

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

OMVISNINGER



Kunstbygningen i Vrå
- Engelundsamlingen

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

Facebook, Instagram og Youtube: kunstbygningenivraa

Åbningstider

2021
4.4 - 6.6: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag & søndag kl. 13 - 16,
åben 2. påskedag og 2. pinsedag
13.6 - 25.7: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag & søndag kl. 13 - 16
1.8 - 29.8: alle ugens dage kl. 11 - 17
5.9 - 14.11: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag & søndag kl. 13 - 16
21.11 - 12.12: lørdag og søndag kl. 13 - 16

2022
2.1 - 30.1: lørdag & søndag kl. 13 - 16
1.2 - 27.3: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag - søndag kl. 13 - 16

Grundet den aktuelle Covid19 situation tages der forbehold forændringer i åbningstider og datoer

KUNSTBYGNINGENS UDSTILLINGER ER STØTTET AF


