
Pressemeddelelse

NordArt in the Kunstwerk Carlshütte: 
Vorwerksallee 3 • D–24782 Büdelsdorf
www.kunstwerk-carlshuette.de
www.nordart.de

Kunst in der Carlshütte gGmbH
Am Ahlmannkai • 24782 Büdelsdorf, Germany
Legal form: Non-profit cultural organisation
Registred: Büdelsdorf, HRB 2120
Ust-Id-Nr.: DE 205973664

Director: 
Wolfgang Gramm, Volker Doelling
Chairman of the supervisory board: 
Hans-Julius Ahlmann

info@kunstwerk-carlshuette.de
+49-(0)4331 354 695
+49-(0)171 260 75 88 (Wolfgang Gramm)
+49-(0)151 241 888 90 (Inga Aru)

Allerede for 19. gang inviterer NordArt dig til at blive inspirerede, imponeret og fanget af malerier, skulpturer, 
fotografier og installationer af udvalgte kunstnere fra hele verden. NordArt er et af de største årlige udstillin-
ger af nutidskunst i Europa. Igen i 2017 lover chef kurator Wolfgang Gramm mange overraskende øjeblikke i det 
historiske jernstøberi og den store skulpturpark.

År efter år har udstillingen redefineret sig selv, sat nye prioriterer. I synergi med den store bagtæppe i form af det historiske jernstøberi, 
udstiller omkring 250 kunstnere fra hele verden deres egen unikke atmosfære som vil tage besøgende med på en uforglemmelig verden-
somsejling igennem kunst.
Wolfgang Gramm: „NordArt er levende. Det ser sig selv som et tilflugtssted og en kilde til inspiration for kunstnere fra hele verden – det 
gælder både internationale, anerkendte kunstnere og for nye kunstnere. NordArt har dedikeret sig selv til at skabe en fortryllende fælles 
forståelse igennem kunstens sprog. Hvert år forundrer de besøgende sig over fremmede narrative traditioner, men er også overvældet af hvor 
mange oplevelser folk har til fælles, selvom de bor tusinder af kilometer fra hinanden.“

LAND FOKUS 2017: DANMARK  • „Tre Generationer af Historicitet“
I flere år har NordArt haft fokus på et land med sin egen pavillon, samarbejdet med ambassader, kulturinstitutioner og kuratorer fra det land. 
Efter fokus på Kina, de Baltiske Lande, Rusland, Mongoliet og Israel har dette års fokus vendt sig mod vores tætteste nabo – til Danmark.
Kurator Jette Gejl (Aarhus) har orienteret sig selv i et udvalg af kunstnere fra de danske kunstnersammenslutninger, 21 kunstnere er repræ-
senteret fra tre forskellige generationer, som alle vier sig til forskellige emner men kommer fra en fælles fascination af temaer og arbejde med 
materialer. Jette Gejl: „Jeg har ladet mig inspirere af dette historiske slægtskab, hvor kunstnere på tværs af generationer ser ud til at arbejde 
med beslægtede dagsordner, og ikke bare står på skuldrene af hinanden, men gensidigt inspirere og udfordre hinanden eller uafhængigt 
af hinanden fanger den samme tone i tidsånden. Kunstnerne i Den Danske Pavilion til NordArt 2017 repræsenterer således en stor bredde i 
generation, medier, genre og geografisk tilhørsforhold.“
H.E. Friis Arne Petersen, ambassadør for Danmark, har indvilliget i at være protektor for den danske pavillon.

FOKUS KUNSTNER 2017: David Černý
I 2016 modtog David Černý NordArts pris på 10.000 euro, doneret af Hans-Julius og Johanna Ahlmann. Černý, som skabte, blandt andet, den 
gyldne firbenet Trabi ved den tyske ambassade i Prag, er en af de bedst kendte nulendte tjekkiske kunstnere. Han er en travl verdensborger 
som kigger meget fokuseret hvor end han er, søger at provokere og skabe produktive debatter med sine værker. Černý var repræsenteret til 
NordArt for første gang i 2004 med to kæmpe store babyer som kravlede op ad Prags TV tårn.

NordArt 2017 på Kunstwerk Carlshütte   •   10. juni – 8. oktober 2017
En verdensomsejling igennem kunst
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SPECIELLE PROJEKTER fra KINA
Det lange samarbejde med den kinesiske ambassade i Berlin og kinesiske kulturinstitutioner – inklusiv nogen tætte kontakter med den kine-
siske kunst scene – har allerede gjord mange spektakulære oplevelser mulige på NordArt. For at markere 45 års jubilæum for oprettelsen af 
de diplomatiske relationer mellem Tyskland og Kina er en stor del af udstillingen endnu en gang dedikeret til kunst fra Kina.
Samarbejdspartnere: det kinesiske kulturministerium; den kinesiske ambassade i Tyskland; Volkswagen AG; Xu Bing Studio; Shenzen kultur-, 
sports-, og turistadministration; Shenzen Shangqui Cultural Diffusion Co., Ltd.

FØNIX af XU Bing
Dette års highlight er den spektakulære installation Fønix af den verdenskendte konceptkunstner XU Bing. Efter at have været i Beijing, 
Shanghai, New York og den Biennalen i Venedig lommer de to enorme skulptere ti Büdeldorf. Hver er de 30 meter lange, otte tons tunge – og 
alligevel har de to fønix, som i forskellige traditionelle kulturer står for storhed og skønhed, fløjet let og elegant igennem Carlshüttes søjler.

WORLD BY WORLD
Kina – økonomisk vidunderland: et eksempel fra bye Shenzen: udstillingen ’World by World’ illustrerer hvordan den økonomiske optur har 
haft indflydelse på livet rytme og kunst. 21 kunstnere fra Shenzen fremviser malerier, skulpturer, installationer og fotografier – udvalgt af 
kurator Yang Yong og støttet af Shenzen by. 

Flere kunstnere fra KINA 
I samarbejde med Luxun Kunstakademi (LAFA) er der udstillerne LI Xiangqun, som er billedhugger og formand for LAFA, og WANG Yigang, 
som er kunstneren og direktør for museet LAFA.
Du kan derudover se LIU Ruowang (Audience Award 2016), Liu Yonggang (NordArts pris 2015) og LV Shun (Audience Award 2015) og andre 
kinesiske kunstnere igen.

SPECIELT PROJEKT fra CHILE
I samarbejde med den chilenske ambassade i Tyskland bliver en gruppe af 12 unge kunstnere repræsenteret.

KUNSTWERK CARLSHÜTTE

Værterne på Kunstwerk Carhshütte er Hans-Julius og Johanna Ahlmann.
Kunstwerk Carhshütte er et non-profit kulturinitiativ af den internationalt aktive gruppe ACO Group og byerne Büdelsdorf og Redensburg. 
Nordart er blevet holdt årligt i sommermånederne siden 1999, med omkring 250 udvalgte kunstnere fra hele verden. Det historiske jernstøbe-
ris store haller dækker 22.000 kvadratmeter af gulvplads og 80.000 kvadratmeter skulpturpark er et imponerende bagtæppe for udstillingen.

– 2 – 

– 3 – 



Pressemeddelelse

NordArt in the Kunstwerk Carlshütte: 
Vorwerksallee 3 • D–24782 Büdelsdorf
www.kunstwerk-carlshuette.de
www.nordart.de

Kunst in der Carlshütte gGmbH
Am Ahlmannkai • 24782 Büdelsdorf, Germany
Legal form: Non-profit cultural organisation
Registred: Büdelsdorf, HRB 2120
Ust-Id-Nr.: DE 205973664

Director: 
Wolfgang Gramm, Volker Doelling
Chairman of the supervisory board: 
Hans-Julius Ahlmann

info@kunstwerk-carlshuette.de
+49-(0)4331 354 695
+49-(0)171 260 75 88 (Wolfgang Gramm)
+49-(0)151 241 888 90 (Inga Aru)

SCHLESWIG HOLSTEINS MUSIK FESTIVAL
Siden 2011 har Kunstwerk Carlshütte også været hjem for det internationale orkester akademi i Schleswig Holsteins Musik Festival. ACO Thor-
mann Hall hallen var specielt konverteret til prøve- og koncertsal af den grund. Der er plads til 1200 lyttere. NordArt og festivalen er ikke kun 
gode naboer, som begge består af et globalt netværk af kunstnere, de promoverer også en kobling af kunst og musik – dette år er der 17 
koncerter i Kunstwerk Carhshütte. Efter den succesfulde SHMF præmiere under NordArt 2015 med perkussionist Martin Grubinger and The Big 
Seasons, 2016 med Klaus Maria Brandauer, kommer ’The Touring Organ’ Cameron Carpenter til Nordard i 2017.

NordArt SYMPOSIUM
At bringe verden sammen, dele og bytte oplevelser er også et af basisidéerne for det årlige NordArt Symposium. Før NordArt mødes kunstnere 
fra forskellige dele af verden for at skabe deres skulpturer, installationer og malerier på Kunstwerk Carhshütte for den nuværende udstilling.
Dr. Jo Kley, skulptør og supervisor for NordArt Symposium: „Vi kunstnere ønsker intet mere end at være i stand til at arbejde et inspirerende 
sted. NordArt Symposium møder dette behov og giver fantastiske muligheder for at få plads til inspirerede fantasier. Intet virker umuligt med 
den gode support fra hele NordArt holdet og den varme gæstfrihed fra Ahlmann familien.“

VISITORS INFO

NordArt 2017: 10. juni – 8. oktober 2017
Officiel åbningsceremoni: 10. juni 2017 kl. 17 • 10.06: adgang til skulpturparken og catering fra kl. 15, hallerne er åbne fra 18-20
Der er gratis adgang den dag.
Åbningstider: Tirsdag – søndag, 11–19  • Dagsbillet:  12 euro •  mere info på:: www.nordart.de/en/besucherinfo.html
Rundvisninger på tysk: Onsdag klokken 15 • Lørdag klokken 11 og 13 • Søndag klokken 13 • Tid: 1,5 timer • Pris: 8 euro + indgang
Private rundvisninger er ved aftale (på tysk, engelsk, dansk, spansk, russisk, hollandsk eller kinesisk) • Pris: 100 euro + indgang
Katalog: 21x29,7 cm, 288 sider, tysk/engelsk. Pris: 25 euro
Udstillingen Café Alte Meierei: Tirsdag – søndag, 12–19  •  Resturant „CARLS  HÜTTE“: www.carls-huette.de
Kulturelle Events inden NordArt: http://www.kunstwerk-carlshuette.de/veranstaltungen.html
Adresse NordArt: Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee, 24782 Büdelsdorf, Tyskland
Information og booking: Tel +49 4331 354 695, info@kunstwerk-carlshuette.de  •  www.nordart.de
Kunstnere på NordArt 2017: www.nordart.de/en/die-kuenstler.html • Download plakat: www.nordart.de/en/infomaterial.html

FOR PRESSEN

Maj: International Symposium NordArt og installation af udstillingen (datoer ved aftale)
6.–8. juni: Tryk på Eksempel NordArt (datoer ved aftale)
Kontakt: Inga Aru • iaru@kunstwerk-carlshuette.de • Tel: +49 151-241 888 90
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