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UNG DANSK SAMTIDSKUNST 22 
 

4.4 – 19.6 

 

Baggrunden 

Udstillingen Ung Dansk Samtidskunst ’22 er en censureret udstilling for unge danske 

kunstnere under 40 år, og opstod da den internationale JCE Biennale midlertidigt 

blev sat på standby fra biennalens hjemsted i Montrouge.  

For stadigt at åbne for den unge kunstscene, lavede Kunstbygningen som alternativ 

UDS 22. 

 

UDS 22 

22 unge danske kunstnere blev i foråret 2021 valgt til at udstille på UDS 22.  

Udstillingen UDS 22 er en bredt favnende udstilling, hvor mange forskellige medier 

og udtryksformer er repræsenteret - alt fra 2 meter høje stofklædte søjler sprayet 

med feromoner, fotografier af menneskeforladte byrum, udtryksfulde malerier med 

en kraftig farvepalet, en video af lunger der stilfærdigt ånder ind og ud og til  

monumentale vævede tæpper, gjort rummelige i kraft af deres ophæng.  

Man vil på udstillingen kunne opleve den sprudlende kreativitet og alsidighed, der 

præger den danske samtidskunst i disse år.  

 

 



KUNSTNERE 
 

Casper Koch Hughes / Matvey Slavin / Anne-Sofie Overgaard / Johanne Helga Hei-

berg / Rasmus Niclas Rose Nielsen / Anne Lindgaard Møller / Frederikke J. Vedels-

by / Freya Sif Hestnes / Kasper Christiansen / Laura / Emily Louise Beresford / Jona-

than Vitting Nielsen / Nanna K. Hougaard / Rebekka Borum / Trine Struwe Hansen / 

Louise Hammer / Kaja Haven / Yinon Avior / Inger Agger Hougaard / Mille Grønbæk 

Andersen / Laura Højvang Degn / Søren Krag 

 

 

 

 

 

 

 

Sal 

Lille sal og Engelundsalene  



VRÅ-GULD 
 

25.6 – 24.7 

 

Udstillingen byder på markante værker af en stor del af de kunstnere som er  

repræsenteret i samlingen, og som har været medlemmer af Vrå-udstillingen. 

I udstillingen kan blandt andet opleves værker af den nyligt afdøde keramiker Tove 

Anderberg som blev medlem af Vrå-udstillingen i 1985.  

Tove Anderberg var en særdeles dygtig keramiker og et vigtigt medlem af  

Vrå-udstillingen. 

 

 

 

Sal 

Øvre, nedre og lille sal 



VRÅ-UDSTILLINGEN 2022 
 

30.7 – 28.8 

 

Kunstnersammenslutningen Vrå-udstillingen viser sin udstilling nr. 80! 

Vrå-udstillingen 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.  

 

GÆSTEUDSTILLERE 

Bjørn Poulsen / Morten Schelde / Bjarne Werner Sørensen / Katja Bjørn / DETBLÅ / 

Claus Pryds  

 

SAMMENSLUTNINGENS MEDLEMMER 

 

Kunstnere  

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 / Laila Westergaard / Claus Ørntoft / Peter Callesen / Thomas 

Wolsing  

 

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 / Friis & Moltke A/S, v/Palle Hurwitz / 

Henning Larsen Architects, v/Louis Becker / Torben Schönherr / Svendborg Ar-

chitects, v/Johnny Svendborg  / VEGA Landskab 

 

 

 

Sal 

Hele Kunstbygningen samt Friis salen 

 

 

 



MENNESKET - KROP & PORTRÆT 
 
21.11 – 12.12 2021 & 1.1 – 27.3 2022 

 

 

Kunstnere har til alle tider været optaget af den menneskelige krop som motiv.  

Det samme gælder portrættet, hvor individet bliver karakteriseret. 

Begge dele har ligeledes været vigtige emner i Vrå-udstillingens historie. 

 

På udstillingen Mennesket - Krop & Portræt, opstår en dialog på tværs af mennesket 

i familien, som individ og som rolle i en fortælling. 

 

Kunstnere 

Agnete Bjerre / Anne Marie Lütken / Svend Engelund / Johannes Hofmeister / Jane 

Muus / Marit Benthe Nordheim / Sigrid Lütken / Ole Tesløse / Henrik Godsk / Hanne 

Varming 

 

 

 

Sal 

Øvre, nedre og Lille sal 



VINTERUDSTILLING 
 
12.11 – 11.12 2022 & 2.1 – 26.3 2023 
 
Rummelige og plane værker fra Kunstbygningens samling. 

Der bliver på vinterudstillingen 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 i august  

 

 

Man kan ikke sige Kunstbygningen i Vrå uden at sige Engelund! 
Der laves flere nyophængninger med Svend Engelunds værker 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  
Engelundsale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sal 

Engelundsalene  

 

Under Ung Dansk Samtidskunst 22 vises Svend Engelunds  

værker i Øvre og Nedre Sal 



 ENGELUNDSAMLINGEN 
 

Engelundsamlingen er Danmarks største samling af maleren Svend Engelunds  

værker. Samlingen omfatter alle Engelunds motivkredse, og med værker fra  

slutningen af 1930erne til ind i 1990erne giver den et fremragende indblik i, hvordan 

Svend Engelunds kunst udviklede sig gennem kunstnerens over 70 år lange  

karriere.  

 

Grundstammen i Engelundsamlingen er de malerier, tegninger og skitser, som 

Svend Engelund i 1990 skænkede til Kunstbygningen i forbindelse med stiftelsen af 

den selvejende institution. Blandt disse værker er en række landskabsmalerier, der 

understreger Svend Engelunds position som en af sin tids førende fortolkere af  

landskabet.  

 

Hans på én gang saglige og maleriske tilgang til motivet er karakteristisk for den 

gren af dansk kunst, der fra 1930erne og frem holdt fast i og udviklede det genken-

delige motiv. Gennem årene er Engelundsamlingen gennem gaver, deponeringer og 

enkelte køb suppleret med en lang række værker, der i dag gør det muligt at vise 

alle aspekter af Svend Engelunds kunst.  

 

Engelundsamlingen præsenteres året rundt i fire af Kunstbygningens sale, dog  

fraregnet august, hvor Vrå-udstillingen fylder alle sale i Kunstbygningen samt to  

udstillingssale på Vrå Højskole.  

 

 



WORKSHOPS / TEMAAFTENER / SALONARRAN-
GEMENTER 
 
I Kunstbygningen tilbydes forskellige guidede ture for alle samt workshopforløb for 
børn og unge. Eksempelvis inviteres folkeskoler, 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 17.4 / KL. 14-15 
UNG DANSK SAMTIDSKUNST 22 

 
SØNDAG  14.7 / KL. 14-15 

VRÅ-GULD 
 

SØNDAG 18.9 / KL. 14-15 
MENNESKET - KROP & PORTRÆT 

 
 

STØTTEFORENINGENS ARRANGEMENTER 
Støtteforeningen afholder mange spændende arrangementer i løbet af året!  
Datoer og tidspunkter vil løbende blive offentliggjort på Kunstbygningens hjemme-
side og facebookside. 
 
FORÅR: 
Koncert i samarbejde med Vrå-koncerterne, i anledning af fernisering på UDS 22  
d. 9. april 
 
SOMMER: 
Koncert i samarbejde med Vrå-koncerterne og Kunstbygningen 
 
Arrangementer i samarbejde med Vrå-udstillingen 
 
EFTERÅR: 
Koncert i samarbejde med Vrå-koncerterne 
 
Fællesspisning på Vrå Højskole og omvisning i Kunstbygningen i ulige uger i oktober 
måned 
 
 
   

 VRÅ-UDSTILLINGEN 
 

SØNDAG 31.7 / KL. 14-15   
OMVISNING 

 
SØNDAG 7.8 / KL. 14-15  

OMVISNING  
 

SØNDAG 14.8 / KL. 14-15  
OMVISNING 

 
SØNDAG 21.8 / KL. 14-15  

OMVISNING 
 

SØNDAG 28.8 / 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 
 
Følg os på facebook, Instagram og Youtube: kunstbygningenivraa 

 
 
 
 

 
Åbningstider 
 

2022 

4.4 - 24.7: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag & søndag kl. 13 - 16,  
31.7 - 28.8: alle ugens dage kl. 11 - 17 

4.9 - 6.11: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag & søndag kl. 13 - 16 

12.11 - 11.12: lørdag og søndag kl. 13 - 16 

Helligdage 

åben 2. påskedag og 2. pinsedag 

 

2023 

2.1 - 29.1: lørdag & søndag kl. 13 - 16 

31.1 - 26.3: tirsdag - fredag kl. 12 - 16, lørdag - søndag kl. 13 - 16 

 

 

 

KUNSTBYGNINGENS UDSTILLINGER ER STØTTET AF 


