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NordArt fejrer i år et jubilæum: for 20. gang åbner udstillingen på Kunstwerk Carslhütte deres døre for at give 
malere, billedhuggere, fotografer og installationskunstnere fra hele verden en storslået scene for deres vær-
ker. 200 udvalgte kunstnere deltager 2018 i udstillingen, som er konciperet af chefkurator Wolfgang Gramm og 
en af verdens største årlige udstillinger for samtidskunst.

År efter år definerer udstillingen sig selv på ny og sætter andre fokusområder.  NordArt forstår sig som refugium og kilde til inspiration for 
kunstnere fra hele verden – det gælder både for internationalt renommerede kunstnere som for newcomere. På dette sted, hvor de forskellige 
perspektiver fra de enkelte kulturer mødes, men også de mange fælles håb og drømme i øst og vest, i nord og syd findes, på dette sted, hvor 
værkerne foran det historiske jernstøberis kulisser udvikler deres helt egen atmosfære, inviteres de besøgende på en verdensrejse gennem 
kunsten. Og denne rejse vækker forskellige genklange hos hver enkel i en personlig dialog med kunsten. 
For at gå dybere med disse indblik, dedikerer NordArt hvert år en pavillon til et nyt land og præsenterer en fokus-kunstner.

Fokus-kunstner på NordArt 2018: Jan Koblasa
NordArt gør honnør for en mand, som især i vores opstartsår har opmuntret os at gøre vores drømme til virkelighed: Jan Koblasa (1932–2017). 
Den tjekkisk fødte billedhugger forlod 1968 sit land og grundlagde kort efter billedhuggerlinjen på Muthesius kunstakademiet. Ikke alene 
formidlede han sine studerende håndværket, men opfordrede dem også til kontinuerligt at lytte til deres stemme, til at udvikle og omsætte 
deres egne perspektiver. Hans ønske var, at skulpturerne "giver beskueren noget, som deres øjne og sjæle kunne lide, noget som fik dem til at 
stoppe op og tænke efter, noget som ville understøtte dem." Vi glæder os meget over at kunne vise Koblasas værker, som spejler ikke mindre 
end Europas historie.

Landefokus i 2018: Tjekkisk Pavillon – "Ved grænsen til uendeligheden og fremtiden"
Springet fra Koblasas skulpturer til den efterfølgende generation af kunstnere kan umiddelbart virke stort, men ved nærmere eftersyn kan 
udviklingen ses. De to kuratorer fra Prag, Lucie Pangrácová og Michal Gabriel har under mottoet "Dematerialiserede statuer og materialiserede 
malerier" udvalgt værker fra 13 kunstnere til den tjekkiske pavillon. Udstillingen "Ved grænsen til uendeligheden og fremtiden" præsenterer 
kunstnere, som arbejder inden for digitale skulpturer, en forholdsvis ny kunstform, som udraderer afhængigheden fra materien og materi-
alets begrænsninger. Som modsætning fremhæver udstillingens billedkunstere de materielle aspekter i deres malerier og gør selve mediet til 
hovedemnet. Udstillingen er suppleret med fotografier, som afslører skjulte former i ansigter og deres spejlbilleder. 
Ambassadøren for den tjekkiske republik S.E. Tomáš Jan Podivínský har påtaget sig protektoratet for den tjekkiske pavillon. Han siger: "Jeg ser 
kultur som en magtfuld del af diplomatiet… Kommunikationen gennem kunsten kan nemlig på en naturlig vis bidrage til gensidig forståelse 
og tilgang mennesker og befolkninger imellem på hele kloden."
Kooperationspartner er "Sculpture Line" festivalen i Prag, således at man denne sommer også kan se skulpturer fra NordArt i det offentlige 
rum i Prag og Bratislava. 

NordArt 2018 på Kunstwerk Carlshütte, 9. juni – 7. oktober 2018
En verdensrejse gennem kunsten
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Særprojekter fra Kina
Gennem tætte kontakter til den kinesiske kunstscene og det mangeårige samarbejde med den kinesiske ambassade i Berlin og kinesiske 
kulturinstitutioner blev det muliggjort, at NordArt gentagne gange kan vise mange opsigtsvækkende værker. Det vil vi også fortsætte med i 
2018.
15 kinesiske kunstnere, herunder fem prisvindere fra NordArt, bidrager til vores jubilæumsudstilling. Ikke alene udstiller Xu Bing igen sine 
fønikser, som har vundet sidste års publikumspris, men præsenterer også sin "Background Story" – en seks meter lang matteret glasrude, 
som spejler et landskabsidyl, men set bagfra vises der affald og skrald. Fra kunstneren Xiang Jing er skulpturinstallationen ”The River Flows 
East” og skulpturerne fra serien "Naked Beyond Skin".

NordArts prisvindere
Publikummet kan glæde sig til et gensyn med mange kunstnere, som i årenes løb har vundet publikumsprisen eller modtaget den af Hans 
Julius og Johanna Ahlmann stiftede NordArt-præmie på 10.000 Euro. Herunder Jörg Plickat, som hører blandt de mest fremragende tyske 
billedhuggere, og som fik NordArt-prisen 2017. Hans-Julius Ahlmann: "Fra begyndelsen en verdensomspændende ambassadør for NordArt – 
det var på højeste tid med NordArt-prisen!" 
Prisoverrækkelsen finder sted ved åbningen af NordArt 2018.

KUNSTWERK CARLSHÜTTE
I 13-hundredtallet husede det omfattende areal ved Rendsburg/Büdelsdorf i Schleswig-Holstein godset, der forsørgede Rendsburg slot. Med 
grundlæggelsen af jernstøberiet Carlshütte i 1827 opstod her den første industribebyggelse i hertugdømmerne Schleswig og Holstein. Efter 
den endelige nedlæggelse af industrivirksomheden i 1997 overtog Hans-Julius Ahlmann, aktionær i den internationalt aktive ACO Group, 
arealet med de gigantiske støberihaller. 
Kunstwerk Carlshütte er opstået 1999 som non-profit kulturinitiativ af den internationalt aktive gruppe ACO Group og byerne Büdelsdorf og 
Rendsburg – et særligt sted for udstillinger, koncerter, oplæsninger, teater og filmforevisninger. I centret er NordArt, som finder sted hvert år 
i sommermånederne med udvalgte kunstnere fra hele verdenen.
Det enestående udstillingsrum for NordArt er det historiske jernstøberis store haller på 22.000 kvadratmeter gulareal og en 80.000 kvadrat-
meter stor skulpturpark. Gæstgivere i Kunstwerk Carlshütte er entreprenørparret Hans-Julius og Johanna Ahlmann.
NordArt samarbejder med kulturinstitutioner, ambassader og kuratorer fra forskellige lande.

SCHLESWIG-HOLSTEIN MUSIK FESTIVAL 
Schleswig-Holstein Musik Festival og NordArt er gode naboer på Kunstwerk Carlshüttes areal. De forbindes ikke alene gennem en intens pleje 
af et verdensomspændende netværk af kunstnere, begge arbejder også for en succesfuld kombination af billedkunst og musik.
Siden 2011 er Kunstwerk Carlshütte hjemsted for det internationale festivalorkester (www.shmf.de/oa). ACO Thormanhallen blev specielt 
ombygget til et prøve- og koncertlokale med plads til 1.200 gæster. 2015 flyttede festivalen for første gang ind i NordArt. Efter "The Big Six", 
"The Big Seasons" og "The Big Organ" kommer nu den 18. og 19. august "The Big Bernstein". Yderligere oplysninger hertil og om de andre 
koncerter i Kunstwerk Carlshütte findes på www.shmf.de.
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BESØGSINFO

NordArt 2018: 9. juni til 7. oktober 2018

Officiel åbning af NordArt 2018 den 9. juni, kl. 17
Parken og catering er åben fra kl. 15, udstillingshallerne er åben fra kl. 18 til kl. 20. 
Den 9. juni er der fri entré. 

Åbningstider: tir-søn, kl. 11–19
Dagsbillet: 14 € - Yderligere oplysninger på www.nordart.de/dk/besucherinfo.html

Rundvisningerne er på tysk: ons kl. 15; lør kl. 11 og 13; søn kl. 13
Varighed: 1,5 timer. Pris: 8 € + entré
Grupperundvisninger efter aftale (på tysk, engelsk, dansk m.fl.) • Pris: 100 € + entré
Information og booking: tlf. +49 4331 354 695, info@kunstwerk-carlshuette.de

Katalog: Der kan fås en tysk- og engelsksproget katalog over NordArt, 288 sider, Din A4. Pris: 25 Euro

Udstillingscaféen Alte Meierei: ti-sø, kl. 12-19   •  Restaurant "CARLS  HÜTTE": www.carls-huette.de

Arrangementer under NordArt: www.kunstwerk-carlshuette.de/veranstaltungen.html

Adresse: Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee, 24782 Büdelsdorf, Tyskland
www.nordart.de/dk

Kunstnere på NordArt: www.nordart.de/dk/die-kuenstler.html
Download af plakat og flyer: www.nordart.de/dk/presse.html

FOR PRESSEN

Maj: Opbygning af udstillingen (besøg efter aftale)
4.–7. juni: Pressevisninger på NordArt (efter aftale)
Pressekontakt: Inga Aru • iaru@kunstwerk-carlshuette.de • Tlf: +49 151-241 888 90
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