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I år kan Vendsyssel Kunstmuseum både fejre 60-års jubilæum, og at det er 
20 år siden Kunstmuseet flyttede fra den tidligere Biblioteksbygning i Brinck  
Seidelinsgade til Bechs Klædefabrik på P. Nørkjærs Plads. Arkitekt Anna Maria 
Indrio havde stået i spidsen for en større ombygning af de tidligere fabriks-
lokaler, og i 2003 kunne byens ny Vendsyssel Kunstmuseum slå dørene op. 

Hen over foråret fejrer vi jubilæet med udstillingen VKM TUR/RETUR – en tour  
de force igennem samlingen og en perspektivering heraf, ledsaget af et tæt-
pakket program, der byder på masser af forskellige arrangementer for hele 
familien.

Sommerens udstilling Dødedans med billedkunstner Frodo Mikkelsen udfolder 
forholdet mellem liv og død – et grundtema i hans kunstneriske virke, der ud-
springer af streetart. Udstillingen er centreret omkring værker fra 2000erne og 
frem til i dag, og rummer både maleri, skulptur, keramik og grafik.

Med afsæt i fotografier af nogle af verdens bedste fotografer sætter efterårets 
udstilling Verdens lege, en sanseudstilling for børn og voksne, fokus på leg som 
en almenmenneskelig egenskab. Og gennem legestationer, film og installationer 
inviteres vi til at lege med.

Året byder også på fokusudstillinger med værker fra samlingen – alt sammen 
ledsaget af arrangementer, som bringer dig endnu tættere på kunsten. I den 
trykte oversigt eller på vkm.dk kan du læse mere herom.

Med en varm tak til alle, der, på den ene eller anden måde, har støttet  
Vendsyssel Kunstmuseum i det forgangne år, ser vi frem til at dele nye kunst-
oplevelser med jer i 2023!

Vi glæder os til at se jer.

Sine Kildeberg   
Museumsdirektør
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VKM TUR/RETUR
60-års jubilæumsudstilling i 4 etager
I 2023 kan Vendsyssel Kunstmuseum både fejre 60-års jubilæum, og at det er  
20 år siden museet flyttede ind i den ombyggede Klædefabrik på P. Nørkjærs  
Plads i hjertet af Hjørring. Det markeres med jubilæumsudstillingen VKM 
TUR/RETUR, der præsenterer et stort udpluk af museets kunstværker fordelt 
over hele huset.

Vendsyssel Kunstmuseum blev grundlagt i 1963 af en række visionære og driftige 
Hjørringensere. Ved grundlæggelsen talte museets samling 13 værker. I dag 
omfatter samlingen godt 5000 kunstværker. Den øges fortsat, og på udstil-
lingen kan man opleve en række af de seneste nyerhvervelser.

På jubilæumsudstillingen inviteres du på en tour de force gennem samlingen 
og en perspektivering heraf. Samlingen spænder bredt – både i forhold til 
motiver, materialer og udtryksformer, ligesom der indgår flere samlinger i 
samlingen, f.eks. kunstsamleren Erling Hansens store samling af kunstner-selv-
portrætter, den lokale billedkunstner Kristian Hildebrandts alsidige værker og  
guldsmeden Bent Exners omfattende samling af unikasmykker, skitser m.v.
 
I 2009 blev Vendsyssel Kunstmuseum udvidet med et Videnscenter for Niels 
Larsen Stevns, kunstneren bag freskoudsmykningen af det tidligere Central-
bibliotek i Brinck Seidelinsgade, hvor Kunstmuseet havde til huse indtil 2003. 
Niels Larsen Stevns er et centralt kapitel i historien om VKM, og samlingen  
trækker tråde til flere af museets kunstnere såsom Frede Christoffersen.

Fra Brinck 
Seidelinsgade til

P. Nørkjærs
Plads



28. JAN. - 04. JUN.

JUBILÆUMSUDSTILLING

TUR
RETUR

TUR_RETUR Plakat A3-FINAL.indd   1TUR_RETUR Plakat A3-FINAL.indd   1 11-01-2023   09:15:1411-01-2023   09:15:14

5



6

FRODO MIKKELSEN   
Dødedans 
Udstillingen Dødedans har fokus på vores 
opfattelse af døden og ligger i forlængelse 
af Frodo Mikkelsens (f. 1974) eksisterende 
værkpraksis, hvor forholdet mellem liv og 
død er et gennemgående tema.

Frodo Mikkelsens kunstneriske virke ud-
springer af streetart, og allerede som tiårig 
begyndte han at pryde de københavnske gader 
med graffiti. Dette skinner tydeligt igennem i hans 
kunst, hvor stærke farver, stiliserede tags og enkle 
figurer med populærkulturelle referencer går igen.   
Han arbejder med et bredt spektrum af medier – maleri, grafik, 
skulptur, keramik, installation, mail-, street- og landart. 
Udstillingen udfolder forholdet mellem liv og død som et grundtema  
i Frodo Mikkelsens værker igennem en omfattende præsentation af  
kunstnerens mangefacetterede arbejde fra 2000erne og frem til i  
dag, herunder helt nye værker, produceret specifikt til udstillingen.

17. juni -
1. oktober 

2023

Frodo Mikkelsen. Uden titel (Savværk med bjørn), 2013. Forsølvet mixed media, 27 x 21 x 24 cm.
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VERDENS LEGE
En sanseudstilling for børn og voksne
Overalt i verden leger børn. De spiller bold, leger gemmeleg, fangeleg 
og meget andet. Udstillingen Verdens lege sætter fokus på leg som en  
almenmenneskelig egenskab – noget, vi alle har til fælles, uanset om vi  
vokser op i Skandinavien eller i Sydamerika; om vi vokser op i krig eller 
fattigdom, i fred eller frihed.

Nogle af verdens bedste fotografer har indfanget legende børn fra mange  
forskellige lande med deres linser. Fotografierne giver en fornemmelse  
af, hvordan børn lever og leger rundt omkring i verden, og kan ses på  
udstillingen.

På udstillingen vil man også kunne opleve et kunstværk af billedkunstner  
Hartmut Stockter (f. 1973), der inviterer til leg, ligesom digter og filmskaber 
Jørgen Leths (f. 1937) film Det legende menneske vises 
som en del af udstillingen. Ved en række legestationer 
kan børn og voksne selv prøve kræfter med lege 
fra hele verden og få inspiration til at lege nye 
lege i klasseværelset, SFO’en, sportsklubben 
eller derhjemme.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med 
Kastrupgårdsamlingen.

14. oktober 2023 - 
25. februar 2024
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I SPORET PÅ KUNSTEN
Med vandrestøvler i kunstnernes fodspor
Snør vandrestøvlerne, fat vindjakken og gå i kunstnernes fodspor med ’I sporet  
på kunsten’. Oplev hvorfra kunstnerne har hentet deres inspiration, hvorledes 
de har overført den til lærredet, og lad dig fascinere af, hvor forskelligartet 
landskabet er blevet fortolket.

Vælg mellem otte kunstspor, der alle belyser, hvordan Vendsyssels kunstnere 
har oplevet og fortolket landskabet i kunstnerisk form. Til hvert spor hører  
en folder med kort over sporets område samt oplysninger om de enkelte 
kunstnere, deres værker og de forskellige lokaliteter. Sporene kan følges 
uafhængigt af hinanden, og man kan hoppe af og på de enkelte sporruter, 
hvor man ønsker det.

På sporene er der opstillet skilte med supplerende oplysninger og QR-koder, 
bag hvilke der gemmer sig lydfortællinger. Lydfortællingerne tager afsæt i 
kunstnernes egne ord og er indtalt af skuespillere, der, ligesom kunstnerne, 
har en tilknytning til Vendsyssel. Læs mere på vkm.dk

I sporet på kunsten er blevet til med støtte fra:
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VKM ARTCAMP
Kunstmuseet rykker ud
Oplev VKM ArtCamp – kunstmuseets mobile kreative værksted rundt 
om i det nordjyske. VKM ArtCamp er indrettet i en campingvogn, som er  
blevet beklædt med et tableau af den populære billedkunstner Poul Anker 
Bechs værker, i hvis motivverden campingvognen spiller en ikonisk rolle.

VKM ArtCamp byder på kunst, kreativitet og læring og danner rammen 
om en kunstfaglig dialog med borgere og turister i og omkring Vendsyssel.

Når ”forteltet” foldes ud, vil campingmøbler, rekvisitter og kreative materialer  
danne ramme om kreativ udfoldelse. Med afsæt i kunstmuseets aktuelle 
særudstillinger og samling skaber vi formidlingsopgaver for børn i alle aldre 
og deres voksne, således at man får en sjov og anderledes oplevelse med 
kreativitet og kunst udenfor museets mure.

Hold øje med kalenderen på vkm.dk eller museets Facebook. Her vil det 
fremgå, hvor og hvornår campingvognen dukker op.

Projektet er støttet af:

9
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VKM FOR BØRN OG UNGE
På Vendsyssel Kunstmuseum tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter 
for børn og unge. Med vores kunstkuffer t og detaljejagt bliver 
museumsbesøget hur tigt en leg, så hele familien kan udforske  
kunsten og lade fantasien få frit spil. Målet er, at børn og voksne kan 
fordybe sig i og være sammen omkring kunsten.

I det kreative værksted på 1. sal findes farveblyanter, tuscher, papir 
m.v., som frit kan benyttes af alle tegnelystne museumsgæster.

Desuden afholdes løbende åbne familieværksteder relateret til 
aktuelle særudstillinger eller med fokus på udvalgte kunstnere,  
perioder og udtryksformer, hvor børn, unge og  
voksne kan mødes om kreative aktiviteter.  
Museets kunstformidlere står klar til at  
hjælpe jer i gang og inspirere undervejs. Børn og unge 

under 18 år har 
gratis adgang til 

museet
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VKMBUSINESS
VKMBusiness er Vendsyssel Kunstmuseums nye forum af erhvervs-
sponsorer. Som sponsor i VKMBusiness støtter du op om en kultur-
attraktion i særklasse. Vendsyssel Kunstmuseum har f.eks. den største 
museumssamling af Poul Anker Bech og Niels Larsen Stevns. 
Vi tilbyder jeres virksomhed adgang til en fantastisk lokation i  
enestående kunstneriske og arkitektoniske rammer. Som sponsor får  
du bl.a. adgang til udstillinger, workshops og eksklusive arrangementer  
som ferniseringer og Artist Talks, hvor du kan møde kunstnerne bag  
værkerne. VKM er en unik ramme om uforglemmelige oplevelser,  
som du kan dele med dine kunder, medarbejdere og familie eller sam-
arbejdspartnere.
 
VIA DIT SPONSORAT STYRKER DU KUNSTEN LOKALT. 

Sponsorpris  5.000 DKK pr. år (ekskl. moms).
Sponsoratet løber årligt fra 1. februar til og med 31. januar.  
Vi skræddersyer gerne en sponsoraftale til lige netop din virksomhed.
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MUSEUMSBUTIKKEN

I Museumsbutikken har vi gjort os umage med nøje at udvælge vores 
produkter.  Vi har et bredt udvalg af kunstbøger, lokalt kunsthåndværk, 
plakater, postkort, dansk design, tekstil og kvalitetslegetøj til de mindste.
Vi har ydermere fokus på bæredygtige og klimavenlige produkter af høj 
kvalitet. Nyd en kop kaffe, udforsk bøgerne og find unikke souvenirs  
designet ud fra nogle af museets egne værker.

Museumsbutikken er åben i hele museets åbningstid og kan besøges uden 
entré. Husk du også altid kan kigge ind i vores webshop, vkmshop.dk,
uanset hvor du befinder dig!

 
20% rabat på 

egne udgivelser 
med KLUB 

VKM 
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FRI ENTRE MED KLUB VKM

Som medlem af KLUB VKM har du mange fordele og  
muligheder for alsidige kunstneriske og æstetiske oplevelser  
på Vendsyssel Kunstmuseum.

KLUB VKM medlemsfordele:

• Årskort med fri adgang til hele museet
• Invitation til ferniseringer med ledsager
• Fri adgang eller rabat på arrangementer
• 20% rabat på alle VKMs egne bøger og kataloger
• Årlig gave ved fornyelse

Priser:
KLUB VKM  kr. 250,-
KLUB 26  kr. 150,- (under 27 år) 

KLUB VKM kortet er gyldigt 365 dage fra købsdatoen.

Alle årskort kan tegnes som gavekort – den ideelle 
gave til kunstelskeren.

Ved indmeldelse refunderes entrébilletten købt samme dag.

Se vkm.dk for sæsonens arrangementskalender.

For nærmere oplysninger henvises til  
tlf. 98 92 41 33 eller info@vkm.dk.



14

STUEPLAN

1. SAL

2. SAL

UNDERETAGE

NIELS LARSEN STEVNS
VIDENSCENTER

Indgang

Indgang til
Stevns Videncenter

Billetsalg &
museumsbutik

Garderobe
& toilet 

Bibliotek &
foredragssal

Arbejder 
på papir

Toilet

Kreativt 
værksted

Udstilling



BESØG VKM

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-søndag  kl. 11.00-16.00.
Åbent mandage i uge 7, 8 og 42.
Åbent 2. påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag.

ENTRÉ 
Voksne:    90 kr. 
Grupper over 10 personer:  75 kr. 
Unge 18-26 år:  45 kr. 
Børn og unge under 18 år:  Gratis 
KLUB VKM og KLUB 26:  Gratis

OMVISNINGER
Vi tilbyder omvisninger i såvel museets særudstillinger som faste 
samlinger.  Derudover arrangerer vi byvandringer med fokus på 
byens mange skulpturer og udsmykninger.

Ønsker du yderligere oplysninger, vil du booke en omvisning
eller blot hente inspiration til et besøg på museet, står vi gerne 
til rådighed med idéer og vejledning. 

 
Med forbehold for ændringer.

© Tekst:  Vendsyssel Kunstmuseum  
© Billeder:  Gengivet med tilladelse fra kunstnere/arvinger/fotografer : 
 Emil Brøbech (s. 10), Niels Fabæk (s. 4, 8, 11), 
 Malene Hald (s. 7), Murat Kaya (s. 7), Frodo Mikkelsen (s. 6), 
 Hans Ravn (s. 9), Enya Mørk Rosengren (s. 5, 11), 
 Benny Rytter (s. 2), Axel Søgaard (s. 3).
 
Layout:  WatchUp graphic design
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SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag
5041 0238

P.  Nørkjærs Plads 15
9800 Hjørring
Tlf. +45 98 92 41 33
info@vkm.dk
www.vkm.dk


