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Holmen 7C 
7900 Nykøbing Mors
Danmark
  

info@mk61.dk 
mk61.dk

Åbningstider
Tirsdag - søndag
Kl. 12.00 - 17.00
Mandag lukket 

Entré kr. 30,-
Medlemmer gratis entré

KORT OM MORSØ KUNSTFORENING AF 1961
Morsø Kunstforening blev stiftet i 1961 og har til formål at 
arrangere udstillinger af nyere kunst. Foreningens lokaler 
er helt centralt beliggende på havnen i Nykøbing, hvor 
bygningen Holmen blev indviet sommeren 2013. Foreningen 
har ca. 300 medlemmer og ca. 20 såkaldte firmamedlemmer.

1.2 - 29.3 2020

Hanne Schmidt · maleri

4.4 - 24.5 2020 

Rejser og eventyr
Helga Exner · smykker
Bjarke Regn Svendsen · maleri

30.5 - 2.8 2020

Hjördis Haack · maleri
Hans Pauli Olsen · skulptur

MORSØ KUNSTFORENING AF 1961 MK61.DK
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Hanne Schmidt

Autodidakt billedkunstner. Født i 1970. 
Debuterede i 2012 på KS, Kunstnernes Sommerudstilling. 
Bosiddende i Lind ved Herning med eget værksted. 
Tilknyttet Galleri KBH KUNST i København og 
Galleri Platz i Nørre Åby. 
Medlem af KKS (Kvindelige Kunstneres Samfund) 
og Spor Kunsten.

Jeg laver oliemalerier og tuschtegninger af efterladte 
steder, interiør og rum i mere eller mindre forfald. 
Gennem rum på rum, åbninger, ind- og udgange i form 
af vinduer, døre og trapper ledes beskueren ind og rundt 
i værket. Både malerisk og indholdsmæssigt er jeg op-
taget af kontraster. Kontraster mellem lys og mørke, 
det gennemsigtige og pastose, kulører og pasteller, osv. 
Jeg ser selv mine rum, som både tømte og fyldte af dét, 
der engang var, nemlig spor af et levet liv. Hensigten er 
ikke at skildre stedsspecifikke rum, men snarere at for-
midle en sanselighed og en stemning, som er universel. 
Jeg forsøger at fange skønheden i forfaldet i mine på én 
gang harmoniske og spændingsladede rum.

hanneschmidt.dk
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Helga Exner Rejser og eventyr

“Eventyrlige smykker”

Betegnelsen “eventyrlige smykker” passer godt på 
mange af mine smykker. 

Jeg arbejder ofte med et bestemt tema i længere tid; det 
resulterer så i en udstilling, hvor smykkerne sammen 
giver en helhedsoplevelse.

Temaerne kan være meget forskellige: En flok vadehavs-
fugle, en skov af kaprifolieblomster, et portræt af en 
renaissancekvinde eller som i en udstilling fra de sidste 
år, hvor antikke böhmiske granatbrocher var blevet til 
moderne unikasmykker. 

Født 1939 i Jablonec, Tjekkiet, udlært 1959 som guldsmed 
i Bad Godesberg, Tyskland. Flyttede til Danmark 1961; 
gift med Bent Exner. Fælles guldsmedeværksted med 
Bent Exner indtil 1983; derefter eget værksted i Odder. 

helgaexner.dk
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Bjarke Regn SvendsenRejser og eventyr

På visuel opdagelsesrejse

Mit udgangspunkt er nyrealismen i 70’erne med en 
realistisk gengivelse af hverdagens mere eller mindre 
tilfældige omgivelser. Det var øjenåbnende at finde 
“det skønne”, hvor jeg mindst ventede det. Ligesom 
den rejsende oplever alt det nye med skærpede sanser.

De senere år er mine motiver hentet netop på rejser. 
Men, som de fleste nok har oplevet det, oplever man 
også det hjemlige med helt nye øjne, når man vender 
hjem igen. Hverdagen bliver igen eksotisk.

Mit omdrejningspunkt er fortsat den saglige gengivelse 
af motivet, men i den kunstneriske udvikling er jeg også 
stadig på rejse mod det ukendte. De seneste år har jeg 
således arbejdet en del med uskarpe og “mislykkede” 
billedforlæg. 

Udstillingen viser nye og ældre eksempler på motiver fra 
diverse rejser og hjemlige lokaliteter. Olie på lærred. 

Bjarke Regn Svendsen. Født 1949. Repræsenteret bl.a.: 
Statens Museum for Kunst. Vejle Kunstmuseum. Skive 
Kunstmuseum. Sønderjyllands Kunstmuseum. Esbjerg 
Kunstmuseum. Fuglsang Kunstmuseum. Kunstmuseet 
Brundlund Slot. Ribe Kunstmuseum. Museet for Religiøs 
Kunst. Kunstbygningen i Vrå, Engelundsamlingen. 
JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum. Collezione AMO, 
Olevano, Italien. Vardemuseerne. Ny Carlsbergfondet. 
Statens Kunstfond. 
Medlem af: Vrå-udstillingen, Vestjyllandsudstillingen 
og Kunstnersamfundet.

bjarkeregnsvendsen.dk
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Hjördis Haack er billedkunstner. Født i Göteborg i Sverige. 
Uddannet i 1983 på Konstakademiet i Stockholm. 

“I mit kunstneriske virke arbejder jeg mest med maleri. 
Jeg arbejder rent malerteknisk ud fra den figurative 
tradition. Mine malerier er fra en vis afstand nærmest 
fotografiske, men på nærmere afstand ser man tydeligt 
håndens arbejde.

Et af de gennemgående temaer i mine malerier er det 
konkrete maleri kontra det forestillende. Jeg arbejder 
ofte med lærredets hvide flade sammen med det figura-
tive motiv. Malerierne får mere karakter af objektmaleri.”

Hjördis Haack
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Hjördis Haack
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Hans Pauli Olsen

Hans Pauli Olsen er født i 1957 på Færøerne. Han er uddannet på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi og bor og arbejder i København. Også i sit hjemland er han en skattet 
kunstner; han har sat sig tydelige, kunstneriske spor i øriget i Nordatlanten.

“Hans Pauli Olsen hører til den gren af 80’er generationens nye billedhuggere, der først 
og fremmest orienterede sig mod den klassiske skulpturarv og mod den nye engelske 
skulptur, hvor den kropslige og sanselige dimension var i fokus. Hans Pauli Olsen er født 
med evnen til at modellere, og det er også modelleringen, han – efter ekskurser ud i 
den mere konstruerede skulptur – er vendt tilbage til. Som et bevidst valg, der forener 
arven fra den store kunsthistorie med en modernistisk indsigt.

Hans Pauli Olsen bygger sine skulpturer op i overensstemmelse med den klassiske 
teknik, hvor skulpturen vokser frem inde fra kernen og udefter. Det er håndens spor 
gennem leret, håndens aftryk i materialet, som danner den overflade, vi møder. En eks-
pressiv og levende overflade, der får figuren til at leve og ånde. Hans Pauli Olsen arbejder 
med skønhed; med kroppens skønhed og geometri, med kroppen som en dynamisk og 
udtryksfuld væren.

Lige fra begyndelsen har Hans Pauli Olsen leget med forholdet mellem realitet og irrea-
litet. Mellem det faktiske værende og billedet, som blot kunne være en luftspejling, et 
optisk bedrag. Han har sat sig for at ville skabe skulpturer af det imaginære. Give form til 
skygger og spejlinger, til perspektiviske forskydninger og spor efter nærvær. Bortset fra 
de portrætbuster og monumenter, som Hans Pauli Olsen vier en del af sin tid til, er hans 
værker ikke portrætter af faktiske mennesker, men anonyme figurer, kroppe, som myter 
kan bo i. Det er ikke den konkrete kvinde, vi ser; det er billedet kvinde. Man kunne kalde 
ham det imaginæres skulptør, for det er skulpturer som billede, der er hans søgen.

Hans Pauli Olsen er nok gået i traditionens fodspor, men han har gjort det på den 
moderne skulpturs betingelser. Han bruger formelle greb som f.eks. det serielle, hvorved 
den enkelte skulpturs patos undermineres, fordi den bliver en del af et større billede, 
en større struktur. Ligeledes er figur og sokkel ofte uadskillelige. Figuren hviler ikke 
længere som den ophøjede skulptur på soklens faste fundament, men har opsuget 
soklen i sig og er stedt som en hjemløs og nomadisk gestalt. Hans Pauli Olsen forholder 
sig til det givne, kroppen og menneskefiguren, men han er ikke interesseret i at gengive 
virkeligh ’an sich’. Det handler om kunst. Om de skæve billeder og skalaforskydninger, 
som et blik gennem vand kan give, eller om en spejlings absurde fordobling. Han skaber 
billeder på menneskets eksistentielle væren, på følelsen af ensomhed, på oplevelsen af 
stilheden i mødet med naturen og på skabelsens kraft.”

Mai Misfeldt 2004
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Med forbehold for ændringer

   Vinter/forår/sommer 2020  
 
1.2 - 29.3 Hanne Schmidt
   – maleri

4.4 - 24.5 Helga Exner og Bjarke Regn Svendsen
   – smykker/maleri

30.5 - 2.8 Hjördis Haack og Hans Pauli Olsen
   – maleri/skulptur

   Sensommer/efterår/vinter 2020

8.8 - 27.9 ‘Grænse’
   – i samarbejde med Det Ny Kastet.
   udstilling med mere end 30 danske og
   internationale kunstnere i anledning 
   af 100-året for genforeningen.  
   
20.8 - 22.8 Kulturmødet Mors 2020
   Særarrangementer

3.10 - 22.11 4 med farve / 4 kunstnere fra Corner
   Morten Skovmand (maleri)
   Johanne Foss (grafik og maleri)
   Egon Bjerg Nielsen (maleri og kollage)
   Hanne Sejrbo (grafik, akvarel, tegning)

28.11 - 23.12 Årsskifteudstilling
   Inviterede kunstnere udstiller
   – udstillingen vises fortsat i 2021,
   fra 5. januar til og med 24. januar.
   

MK61 udstillinger og aktiviteter 2020Aktuelle udstillinger og aktiviteter i omegnen · forår/sommer 2020

Gimsinghoved
Gimsinghoved 1, 7600 Struer
gimsinghoved.dk

1. januar - 22. marts
Sådan er der så meget
Paul M. Cederdorff
Katja Bjørn Jakobsen

SMK Thy
Doverodde Købmandsgård
Fjordstræde 1, Doverodde
7760 Hurup Thy
smk.dk/smk-thy

Statens Museum for Kunst – 
SMK Thy åbner 2020-sæsonen
lørdag 4. april med udstillingen
Hverdagsviljer
4. april - 18. oktober
Udstillingen undersøger kryds-
feltet mellem kunst og daglig-
liv med afsæt i 1970’erne.

På Doverodde Købmandsgård 
præsenterer SMK også mu-
seets historie og fortællingen 
om landets nationalgalleri. 

Skive Museum
Havnevej 14, 7800 Skive
museumsalling.dk

Fra 22. januar: 
“Malerier, modeller og 
madrasser” 
Kunst fra museets samling.

Onsdag aften på 
Skive Museum · forår 2020
Skive Museum tager hul på 
2020 med en række foredrag,
fx 05.02 Hans Smidths 
placering i dansk kunst 
Foredrag v. Tilde Mønsted, 
museumsinspektør.
12.02 Sallings huer og 
Trine Søndergaard. 
Omvisning v. Mette Mehlsen,
tekstilformidler.
26.02 Kunsthistoriens Store 
Mestre: John Constable, 
Foredrag v. mag.art. 
Signe Jacobsen. 
04.03. Grønlandssamlingens 
betydning for Skive Museum. 
Fortælling v. Anne Birgitte 
Jessen, museumsinspektør.
11.03. Billedkunstens Dag 
v. Mette Dyrberg, museums-
inspektør.
25.03 Kunsthistoriens Store 
Mestre: Carl Larsson. Foredrag 
v. mag.art. Signe Jacobsen.

Se de øvrige arrangementer 
og læs om tilmelding, priser 
mv. på museumsalling.dk 
og på Facebook. Alle foredrag 
begynder kl. 19.00. 

Heltborg Museum
Skårhøjvej 15, Heltborg
7760 Hurup Thy
museumthy.dk

28. marts - 10. maj 
Sydthy Kunstforenings
Forårsudstilling
Lisbeth Gjørts Fast · 
Under Himmel – over Havet. 
Oliemaleri, tegning, grafik og 
glasmaleri.

21. juni - 6. september
Thy i Kunsten
Topografiske værker af land-
skaber i Thy – fortrinsvis af 
kunstnere, som har været “på 
træk” i Thy i perioden 1870-1960.

Se også > kunsten.nu 
– en af de bedste kilder til 
viden om samtidskunsten 
i Danmark. Udstillings-
oversigter, information, debat 
og meget mere.

Museum for Religiøs Kunst
Strandvejen 13, 
7620 Lemvig
mfrk.dk

8. marts - 7. juni
Kunst fra grænselandet
– I anledning af genforenings-
jubilæet i 2020.
 
Udstillingens værker dækker 
en periode på ca. 200 år, og 
er udvalgt med særlig fokus 
på deres kredsen om det 
religiøse, eksistentielle og 
filosofiske.

Kunstforeningen Det Ny Kastet
Det Gamle Rådhus
Store Torv, 7700 Thisted
detnykastet.dk

7. februar - 8. marts
“Må gerne berøres”
Lars Abrahamsen (skulptur)
Eske K. Mathiesen (tekster)

20. marts - 13. april
Inger Houbak, Stine Skytte 
og Søren Friis

1. maj - 7. juni
Bjørn Søndergaard

12. juni - 28. juni 
QQTextilKunst · v/Eva Have og 
Karin Østergaard m.fl.

7. august - 13. september
‘Grænse’ – i anledning af 
100-året for genforeningen.

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2
7500 Holstebro
holstebrokunstmuseum.dk

Indtil 29. marts
Hannah Toticki Anbert – 
Reservat
Med humor, med eftertænk-
somhed og med anarkistiske 
spark til vanetænkningen 
sætter Hannah Toticki Anbert 
kulturlandskabets æstetik 
og konsekvenser for bio-
diversiteten til debat.  

Lemvig Museum
Vestergade 44, 7620 Lemvig
lemvigmuseum.dk

Niels Bjerre 
Museet åbner forårssæsonen 
1. april med en nyophængning 
af værker af den vestjyske 
maler Niels Bjerre.

Det er muligt at købe en billet, 
der også dækker entré til 
Jens Søndergaard Museet.

Kirsten Kjær Museum
Langvadvej 64, 7741 Frøstrup
kkmuseum.dk

4. april - 24. maj
Forårsudstilling 2020
Følgende kunstnere udstiller:
Peter Haubro, Pia Skogberg 
og Mette Hegnhøj, Lise Seier 
Petersen og Vinni Hedegaard 
Frederiksen, Anneline Schjødt 
Pedersen og Arne Aagaard 
Pedersen, Ole Mynster Herold.
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