Weimars galerieën zijn veelzijdig. Jong talent is hier net zo goed
te vinden als kunstenaars die al naam hebben gemaakt. De
organisatoren brengen internationale programma’s en laten
bijzondere tentoonstellingen en exposities van kunstenaars
zien.

GALERIEËN
ACC Galerie Weimar e.V.

ADRES

Het door een vereniging zonder winstoogmerk
geëxploiteerde ACC werd in 1987 opgericht. Tegenwoordig
bestaat het uit een galerie voor hedendaagse kunst en
een café. Er worden evenementen georganiseerd en het
is een centrum voor interdisciplinaire uitwisseling.

ACC Galerie
Burgplatz 1+2
99423 Weimar
Fon: 03643 / 8 51 26

Atelierhaus (stedelijk)

ADRES

Het stedelijke Atelierhaus (Karl-Haußknecht-Straße 21)
dat in 1905 als huis voor kunstenaars werd opgericht,
biedt aan elf beeldende kunstenaars afwisselend
werkplekken in het daglichtatelier en in de
drukkerswerkplaats. Het jugendstilgebouw beschikt over
woon- en werkruimte voor artists in residence, die op
uitnodiging van de stad Weimar aan het internationale
atelierprogramma van de ACC Galerie deelnemen.

Städtisches Atelierhaus
Karl-Haußknecht-Straße 21
99423 Weimar

Atelier raumkleid

ADRES

Het in 2014 opgerichte raumkleid is zowel een galerie als
een atelier. Een locatie voor architectuur, kunst en
ruimtelijke vormgeving. Schilderkunst en meubels,
visuele en haptische kostbaarheden – een inspirerende
ruimte voor productie en advies.

Atelier raumkleid
Herderplatz 4
99423 Weimar
Fon: 03643 2510815
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Galerie Markt 21

ADRES

Op de bovenverdieping van de C. Keller op de Markt 21
worden eigentijdse schilderkunst, grafisch werk,
fotografie, projectmatige exposities zoals ruimtelijke
installaties, videokunst, beelden enz. van kunstenaars van
alle leeftijdsgroepen gepresenteerd. De
tentoonstellingen zijn niet-commercieel en wisselen
maandelijks.

C.Keller & Galerie Markt 21
e.V.
Markt 21
99423 Weimar
Fon: 03643 / 50 27 55
Fax: 03643 / 50 28 40

Galerie Eigenheim

ADRES

Galerie Eigenheim bestaat sinds 2006 in Weimar en is als
ruimte voor hedendaagse kunst en communicatie
bedoeld. Hier vindt contemporaine kunst een thuis. Wij
verwelkomen u graag.

Galerie Eigenheim
Gärtnerhaus,
Weimarhallenpark
99423 Weimar
Fon: 03643 / 48 99 62
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Galerie escalier

ADRES

In de permanente tentoonstelling van Norbert Gladis zijn
schilderkunst, tekeningen, houtsnijwerk, sieraden en
kalligrafie te zien. Zijn werken tonen waarheden,
tijdsverschijnselen, visioenen, nachtmerries en
levenservaringen op een surrealistische wijze.

Galerie escalier
Lisztstraße 11
99423 Weimar
Fon: 03643 / 51 64 78

Galerie Hebecker

ADRES

Hier is Duitse kunst uit de 20e eeuw te zien, kunst van de
verloren generatie en expressief realisme. Vooral
kunstenaars die door het nationaalsocialisme, de druk
om te emigreren, het formalismedebat in de DDR en het
dictaat van de mode in de kunst zijn getroffen, vinden in
de galerie een thuis.

Galerie Hebecker
Schillerstr. 18
99423 Weimar
Fon: 03643 / 85 37 41 o. 85
17 86
Fax: 03643 - 85 17 87

Website

E-Mail
Website
op de kaart
Galerie Profil

ADRES

De in 1990 opgerichte galerie Profil vertegenwoordigt
gevestigde kunstenaars en jong talent op het gebied van
schilder- en tekenkunst, grafisch werk en
beeldententoonstellingen. Bovendien kunnen

Galerie Profil
Geleitstraße 11
99423 Weimar
Fon: 03643 / 49 98 01
Fax: 03643 - 49 98 02
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particulieren, bedrijven en openbare instellingen hier
advies krijgen en worden zij geholpen met
kunstexposities.

E-Mail
Website
op de kaart

Galeire Thurm

ADRES

In het trappenhuis van de in 1923 gebouwde villa van de
fabrikant Carl Sorge zijn wisselende
kunsttentoonstellingen te zien. Dinsdags houdt Annette
Nietzschmann open atelier.

Karlheinz Thurm
Freiherr-vom-Stein-Allee 12
99425 Weimar
Fon: 03643 9082738

E-Mail
Website
op de kaart
gaswerkprojekt en designwerkplaats

ADRES

Het gasbedrijf Weimar verbindt op een unieke manier
een productiebedrijf, tentoonstellingsruimte en
werkplaats. Er is een wisselend programma van
verschillende kunstgenres. Het vormt het snijvlak tussen
bouwkunst, media, design en kunst. Er komen nationale
en internationale projecten tot stand, die een bijdrage
aan het culturele aanbod van de stad Weimar leveren.

gaswerk projekt und
designwerkstatt
Schwanseestraße 92
99427 Weimar
Fon: 03643 / 77 24 49
Fax: 03643 / 77 36 18 9

Iconotop - Galerie Christian Finger

ADRES

In de Iconotop aan de Herderplatz gaat het om werken
van jonge kunstenaar uit Midden-Duitsland. Naast
wisselende tentoonstellingen worden er performances,
kleine sessies, lezingen en voordrachten gerealiseerd. De
Iconotop is een onafhankelijke projectruimte, gedragen
door engagement van kunstenaars die daar
vertegenwoordigd zijn, en door de eigenaar.

Iconotop - Galerie
Christian Finger
Herderplatz 12
99423 Weimar

Kunsthal Harry Graf Kessler

ADRES

In het voormalige Groothertogelijke Museum voor Kunst
en Kunstnijverheid zijn tegenwoordig hedendaagse
kunstwerken te zien. Dit gebeurt vooral onder leiding van
de Directie voor Cultuur.

Kunsthalle "Harry Graf
Kessler"
Goetheplatz 9b
99423 Weimar
Fon: 03643 / 49 95 19
Fax: 03643 - 49 95 55
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Kunstverein Hofatelier e.V.

ADRES

Het Hofatelier Weimar is een kunstvereniging, die
openstaat voor elke kunstenaar. Wisselende
tentoonstellingen in de loop van het jaar bieden
geïnteresseerden de mogelijkheid kennis te maken met
het werk van de kunstenaars van de vereniging en hun
gasten. Idyllisch gehuisvest in de oude school in het
gehucht Niedergrunstedt is het populair voor uitstapjes
en een goede locatie voor kunstprojecten voor alle
leeftijden. In het weekend is het café in het atelier
geopend.

Kunstverein Hofatelier e.V.
Schulweg 4
99428 WeimarNiedergrunstedt
Fon: 03643 / 51 25 17

Marke.6

ADRES

De marke.6 is sinds 2008 de galerie van de
Bauhausuniversiteit Weimar. Deze galerie reist rond:
buiten de universiteit worden werkvelden van het
'eigentijdse Bauhaus' aangewezen. De marke 6 heeft,
afgezien van de kiosk.6, geen vaste
tentoonstellingsruimte. Voor de geselecteerde werken
wordt in coöperatie met galerieën en musea een
passende locatie gezocht.

Marke.6
Universitätsgalerie Neues
Museum
Weimarplatz 5
99423 Weimar

Marke.6 kiosk op de
Sophienstiftsplatz

ADRES

De kiosk waar vroeger de Deutsche Post van de DDR
kranten verkocht, kiosk.6, werd in 2011 door de
universiteitsgalerie overgenomen. De zes vierkante meter
grote ruimte is een etalage van werken van studenten,
een plaats om te experimenteren, een ontmoetingsplek,
vitrine en toneel voor kunst in de openbare ruimte.

Website

E-Mail
Website

Marke.6 | Kiosk am
Sophienstiftsplatz
Sophienstiftsplatz
99423 Weimar

E-Mail
Website

Weimarer schilder- en tekenschool

ADRES

De Weimarer schilder- en tekenschool is een locatie die
bol staat van de creativiteit. Dat is te zien in het
omvangrijke cursusaanbod. Tweemaal per jaar, als het
semester op de tekenschool begint, wordt er een
tentoonstelling georganiseerd met werken van cursisten
die aan verschillende cursussen en projecten meedoen.

Weimarer Mal- und
Zeichenschule e.V.
Seifengasse 16
99423 Weimar
Fon: 03643 / 50 55 24
Fax: 03643 / 80 46 02
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