
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ 
-Engelundsamlingen                                    

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
ÅRBOG  2021 



STARTEN PÅ NOGET NYT 
Igen blev året 2021 i Kunstbygningen præget af 
Covid 19. Open Call for JCE Biennalen i januar 
måtte aflyses, da der kom meddelelse fra 
Montrouge om, at JCE Biennalen var sat på 
standby, som følge af Covid 19. Det arbejde, 
der var igangsat med støtte til unge kunstnere 
med JCE Biennalen, som helt var i Svend En-
gelunds ånd fra Vrå-udstillingen, bliver videre-
ført med lanceringen af Ung Dansk Samtids-
kunst. Der blev i foråret åbnet for Open Call til 
Ung Dansk Samtidskunst 22. Det medførte 88 
ansøgninger, hvorfra der blev udvalgt 22 kunst-
nere. Udstillingen bliver af høj kvalitet og med 
en fernisering 9. april 2022. 
 
UDSTILLINGER I 2021 
Agnete Bjerre afgik ved døden i 2020.  
Agnete Bjerre var et trofast medlem af Vrå-
udstillingen fra 1947 til sin bortgang. En særlig 
udstilling til minde om Agnete Bjerre måtte ud-
skydes til 21. april som følge af Covid 19. Ud-
stillingen viste værker fra egen samling og vær-
ker udlånt af familien og samlere. Udstillingen 
blev støttet af Statens Kunstfond. 
 
Obstruktioner og Forbindelser var inspireret af 
den historiske problemstilling, der opstod da 
byen Vrå blev delt i to af jernbanen. Udstillingen 
indbyd til fortolkning og refleksion over hvad der 
adskiller og hvad der samler.  
Udstillingen blev støttet af Region Nordjylland. 
 
Traditionen tro vistes Vrå-udstillingen i august 
måned. Der var som altid fernisering den sidste 
lørdag i juli måned. Udstillingen viste værker fra 
malere, arkitekter, fotografer, skulptører, kera-
mikere, grafikere, billedhuggere og guld -og 
sølvsmede. Bredden af kunstarter har altid væ-
ret Vrå-udstillingens styrke. Af tidligere med-
lemmer kan nævnes forfattere, komponister og 
vævere. Det blev en spændende udstilling og 
en udstilling med høj lødighed. 
 
Udstillingen Animals blev en spændende  
udstilling med malerier, skulpturer og tegninger. 
Flere børnegrupper fra blandt andet Vrå Skole 
og Børnehus besøgte udstillingen og fik  
mulighed for selv at skabe små værker i  

modellervoks. 
Udstillingen blev støttet af Spar Nord Fonden. 
 
Samtidig med Animals, vistes udstillingen Foto-
møde 2 i den lille sal. Der blev vist fotografier 
fra naturen og fotoudstillingen faldt fint i tråd 
med Animals-udstillingen. 
 
Vinterudstillingen vises indtil 27. marts 2022. 
En repræsentativ udstilling med kunstnerne fra 
Vrå-udstillingen helt tilbage fra 1940-erne og 
ind i dette årtusinde. Udstillingen giver et indblik 
i den store flotte kunstsamling, der findes i  
Kunstbygningen. 
 
Svend Engelund vises i Engelundsalene hele 
året, bortset fra august måned.  
Kunstbygningen ejer over 900 værker af Svend 
Engelund. Der er således rig  
mulighed for at vise Svend Engelunds mange 
sider som kunstner, og en rig mulighed for at 
vise varierende udstillinger. 
Vendsyssel Kunstmuseum genlancerede i ef-
teråret ” I sporet af Kunsten” med flere forskelli-
ge spor. Der forefindes et righoldigt brochure-
materiale til rådighed. 

NYE ANSATTE  
I 2021 blev Pernille Skovgaard Andersen fast-
ansat som markedsføringsmedarbejder og 
kunstformidler. Vi har også haft den glæde at 
samarbejde med Bente Føns Nielsen, som bla. 
varetog den daglige drift i den sidste periode  
af året.  
I marts 2022 byder vi velkommen til Signe  
Højmark som er den nye daglige leder i Kunst-
bygningen. Vi ser meget frem til samarbejdet! 

 

 

 

Anders Engelund 



Foto fra fernisering af Vrå-udstillingen. Forrest på billedet ses værket ’Bilpude’ af Thomas Wolsing. 

 

 



AGNETE BJERRE - EN ÉNER 

 

Udstillingen ’Agnete Bjerre - En éner’ rummede over 50 værker fra  

Agnetes Bjerres lange kunstneriske karriere. Størstedelen af værkerne 

var udlånt af Bjerres familie og private personer fra hele Danmark. 



OBSTRUKTIONER OG FORBINDELSER 

 

’Obstruktioner og Forbindelser’ var en udstilling der for alvor gav anledning til refleksion. Hvad  

adskiller os fra hinanden og hvad binder os sammen? Og er disse bånd eller opbrud, fysiske eller 

metafysiske?  

 

Kunstnere: Christina Capetillo / Søren Elgaard / Poul Anker Bech / Martine Seedorff / Victoria  

Wendel Skousen 



VRÅ-UDSTILLINGEN 2021 

  

Dette års Vrå-udstilling var nr. 79 i rækken. Vanen tro udstillede en række af landets mest anerkendte 

kunstnere og arkitekter side om side på en udstilling, der var præget af mange kunstneriske udtryk og 

et højt fagligt niveau. 

  

På fotoet ses værket ’ROD’ af VEGA Landskab. 



Billedet øverst på denne side 
viser Helga Exners værk 
’Perler er havets Tårer’ 
 
Nederst på siden ses et bille-
de fra jazzkoncerten med Al 
Fine Trio. Koncerten var  
arrangeret i samarbejde med 
Vrå-koncerterne. 



ANIMALS 

  
En udstilling der belyste forholdet mellem mennesker og dyr, gennem forskellige kunstneri-
ske udtryksformer. Udstillingen var populær både blandt voksne og børn.  
 
Kunstnere: Søren Elgaard / Claus Ørntoft / Hartmut Stockter / Bjarke Regn Svendsen  



FOTOMØDE  

 

Dette års fotomøde var mellem de to kunstnere Niels Fabæk og Lotte 

Bækgaard . Begge behandlede de naturen som det overordnede tema i 

udstillingen.  



SVEND ENGELUND 

  

I den store Engelundsal blev Svend Engelunds landskabsmalerier hængt op efter årtier. På den-

ne måde kunne man opleve den udvikling Svend Engelund gennemgik som kunstner, fra de 

tidlige værker fra 1930erne og helt op til 1990erne.  

 

I den ene lille sal kunne man opleve interiørmotiver med personer foran vinduer.  

I midterrummet var ophængt nogle af Engelunds meget tidlige værker. I disse værker var motivet 

byen og gårdmiljøer.   

I den sidste sal var temaet processen bag Engelunds portrætmalerier. Her var portrætterne 

hængt op side om side, med de forudgående skitser. 



AKTIVITETER 

  

Året 2021 var som året før, præget af Coronavirus og skiftende restriktioner og retningslinjer. Til trods for disse 

udfordringer, blev der i løbet af 2021 afholdt en lang række arrangementer - både koncerter og rundvisninger 

og ferniseringer. I efteråret gav Hjørring Kommunes genstartspulje, Kunstbygningen muligheden for at invitere 

grupper, klubber og foreninger  på rundvisning, kaffe og chokolade. I efteråret havde Kunstbygningen også 

besøg af flere børnehaver og 0.klasser, som blev indbudt til at skabe deres egne kunstværker, inspireret af 

værkerne i udstillingen Animals.  

Kunstbygningens støtteforening og Vrå-koncerterne afholdt i løbet af året, flere koncerter i Kunstbygningen og 

på Vrå-højskole. 

  

På billedet ses Søren Elgaard i færd med fortælle om værkerne i udstillingen Animals, til et nysgerrigt  

publikum. 
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