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Kunsten	  og	  kunstnere	  i	  og	  omkring	  Hammer	  Bakker	  i	  første	  halvdel	  af	  1900-‐tallet.	  

Fernisering	  lørdag	  13.	  oktober	  kl.	  14.00	  -‐	  åben	  frem	  til	  18.	  oktober	  2018.	  

I	  den	  første	  del	  af	  1900-‐tallet	  var	  der	  stor	  kunstnerisk	  aktivitet	  og	  et	  meget	  aktivt	  kunstnermiljø	  i	  og	  
omkring	  Hammer	  Bakker.	  Årsagen	  var	  jo	  nok	  primært	  sagfører	  Olesens	  velbeslåede	  tegnebog	  og	  hans	  
svaghed	  for	  god	  kunst.	  Eksperter	  vurderer,	  at	  kvaliteten	  af	  denne	  kunst	  var	  på	  højde	  med	  kvaliteten	  af	  den	  
kunst,	  der	  i	  samme	  periode	  kom	  fra	  kunstnerne	  i	  Skagen,	  men	  vi	  erkender	  jo,	  at	  de	  oppe	  i	  Skagen	  har	  været	  
noget	  bedre	  til	  at	  markedsføre	  sig,	  end	  vi	  har	  været	  her	  i	  Hammer	  Bakker.	  Det	  har	  vi	  besluttet	  at	  gøre	  noget	  
ved	  her	  på	  Galleri	  Hammer,	  derfor	  blandt	  andet	  denne	  særudstilling.	  	  

Udstillingen  rummer  værker  fra  følgende  kunstnere:  

Kunstmaler	  J.	  C.	  Schlichtkrull	  	  	   Billedhugger	  Niels	  Hansen	  Jacobsen	  

Kunstmaler	  Jens	  Vige	   	   Kunstmaler	  Axel	  P.	  Jensen	  

Billedhugger	  Jens	  Lund	   	   Multikunstner	  Asger	  Jorn	  

Kunstmaler	  Renal	  Bache	   	   Kunstner	  Niels	  Larsen	  Stevns	  

Kunstmaler	  Rud	  Pedersen	   	   Kunstner	  Joakim	  Skovgaard	  

Kunstmaler	  og	  skulptør	  William	  Jessen	   Niels Bjerre  Resen 
Steenstrup	  

Mange	  af	  disse	  værker	  er	  det	  lykkedes	  Galleriet	  at	  erhverve	  til	  rigtig	  gode	  priser	  og	  dette	  vil	  kunne	  ses	  i	  de	  
priser	  vi	  udbyder	  dem	  til.	  Cirka	  halvdelen	  af	  billederne	  vil	  være	  til	  salg.	  

Der	  vil	  være	  mange	  værker	  med	  stor	  historisk	  interesse	  fra	  nærområdet	  blandt	  udstillede	  kunstværker.	  	  

Galleri	  Hammer	   Grindstedvej	  35	   91	  67	  08	  42	  
Henning	  Bitsch	   Grindstedvej	  35	   40	  76	  47	  00	  
www.gallerihammer.com	   @gallerihammerart	   Galleri_hammer	  

	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  


