Din smukke Maren

Kultur Diplom

KYS
...KUN fingerkys...

Marens Venne-Laug ønsker
tillykke med færdiggørelsen
af din eksamen og uddannelse.

Kultur Diplom

Vi tror på, at du i dit liv vil huske
din kulturelle by som dit positive
udgangspunkt for dit nye liv.

Kunst i gadebilledet
Kunsten og kulturen skal ikke
gemmes væk. Den skal ud blandt
folk. Denne filosofi har været
ledetråd for Holstebro Kommune
i mere end 50 år.
Derfor ser du skulpturer og
anden kunst overalt i byens
gågader og mange andre steder
i byen og kommunen, hvor folk
færdes til hverdag.
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Læs meget mere om skulpturen på

www.marensvenner.dk

– ellers går alarmen

Verdens eneste skulptur

Værdi

Kvinde på Kærre er verdens eneste skulptur
af Giacometti, som står i det fri. Skulpturen
er den eneste i verden med egen elevator.
Kvinde på Kærre er eneste kunstværk i
verden med sin helt eget venne laug.

Skulpturens værdi er en anden i dag.
Verdens dyreste skulptur er i 2015 solgt for
938 millioner kroner, Alberto Giacomettis
’Man Pointing’ på auktion hos Christie’s og
kommer ind på en førsteplads på listen over
verdens dyreste skulpturer.

Skulpturen i Holstebro
Skulpturen blev skabt af Giacometti i 1942
i Geneve og blev støbt i bronze i 1963.
Skulpturen ejes i dag af Holstebro Kommune, som købte den i 1966 for 210.000 kr.

Elevator

Placering

Kvinde på Kærre

Kvinde på Kærre er placeret foran Det
Gamle Rådhus i Holstebro - i Nørregade,
som er byens gågade, der blev indviet i
1962 og er dermed Danmarks næstældste,
kun overgået af Strøget i København.

Maren, som skulpturen hedder i daglige
tale, er ifølge borgmesteren kommunens
kronjuvel og symbolet på alt det, der er
lykkedes i Holstebro. I daglig tale og i
folkemunde kaldt for ”Maren å æ Woun”.

I 2009 besluttede byrådet at anvende cirka
en million for at sikre kunstværket mod
hærværk og tyveri ved hjælp af en underjordisk elevator, der hver aften sænker
skulpturen ned under jorden, hvorefter den
bliver dækket af en armeret glasplade.

