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Højt oppe i Norden af Tyskland, midt imellem havene, har der etableret sig en kunstudstilling, som ikke findes magen til i 
hele Europa. Allerede for 22. gang åbner NordArt dørene og inviterer mellem den 5. juni og den 10. oktober til en verdensrejse 
gennem kunsten. Det skal ikke blive endnu en sommer uden kunst: derfor styres strømmen af gæsterne med et online-billet-
system, således at hver enkel gæst får et ubesværet ophold på Kunstwerk Carlshütte. Bookingsystemet installeres på NordArts 
hjemmeside i april måned. 

Kunstwerk Carlshütte i slesvig-holstenske Büdelsdorf er en havneplads for kunstnere fra hele verdenen og den internationale kunsts hjemsted. 
Her, i det historiske jernstøberi kæmpe haller, finder hvert år en af Europas største udstillinger af samtidskunst sted – NordArt.

Ifølge chefkurator Wolfgang Gramm, har pausen i 2020 vist med tydelighed, hvor uundværlig kunsten og kunstnere er for ånd og sjæl, 
for det menneskelige samvær. Derfor fortæller Kunstwerk Carlshütte nu sin historie videre, og brænder efter atter at fylde dens haller og 
parken med liv.

Carlshütte, hvor der gennem mange årtier er blevet smeltet jern, er i dag en smeltedigel af helt anden slags: mellem juni og oktober bliver 
her billeder og skulpturer, fotografier og installationer fra flere end 200 udvalgte kunstnere fra hele verdenen til et helhedskunstværk. 
Hvert værk står for sig og er samtidig i dialog med alle de andre. I samspillet med den imponerende kulisse udvikles der en helt særpræget 
atmosfære, der inviterer til en opdagelsesrejse. Ved siden af støberihallen med 22.000 kvadratmeter gulvareal hører også den 80.000 kvadrat-
meter store skulpturpark og den charmerende ACO Wagenremise til. 

NordArt 2021 genoptager naturligvis drejebogen fra sidste år, men mange af de planlagte projekter er blevet aktualiseret og nye ideer er 
kommet til. Hvert enkelt kunstværk og alle tilsammen danner de således en fortælling om den menneskelige tilværelse. Et tema står herved 
særligt frem: beskæftigelsen med vores etiske grundprincipper på søgningen efter veje for at redde tabte værdier i det moderne samfund. 

Det gælder for eksempel landefokusset, som er dedikeret ukrainsk samtidskunst. Kuratorerne fra det ukrainske pavillon er Evgen Karas og 
Darina Momot fra Kiev. Med udstillingstitlen ”Realitetens grænser” viser de værker fra 22 ukrainske kunstnere og ”A4 ballpoint project”.  
”Hvad betyder det, at være menneske hinsides realitetens grænser? Vi kan iagttage, hvordan kunsten udforsker og sammenligner ny lærdom 
fra tidligere civilisationers arv, for at udvikle et nyt konceptionelt apparat til at navigere i verdenen”, siger kuratorerne. 
Protektoratet for pavillonen har hans excellence, den ukrainske ambassadør i Tyskland, dr.  Andrij Melnyk påtaget sig. 

Også særudstillingen ”Identitet • Samtidskunst fra Centralasien”, som viser malerier fra Usbekistan, Kasakhstan og Tadsjikistan, sætter fo-
kus på søgningen efter en orientering. Kuratoren dr. Manuchehr Kudratov  forklarer det fælles perspektiv således: ”Søgningen efter spor fra ens 
eget identitet orienterer sig ved mytopoetiske traditioner og sufismen, som der samtidig sættes spørgsmålstegn ved. Kunstnerne demonstrerer 
deres individuelle mytologier og originale veje i omgangen med regionens kulturelle arv.”
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I ACO Wagenremise bliver det fantastisk: der flytter dels realistiske dels halvt dyriske og halvt menneskelige væsner ind. En verden fuld af 
mytologiske, politiske og ironiske hentydninger.

Der bliver også et gensyn med alle præmierede kunstnere fra NordArt 2019. Heriblandt hører David Černý fra det Tjekkiske Republik,
Deng Guoyan fra Kina og Xi Jianjun fra Storbritannien, som fik sidste års publikumspriser, ligesom Ochirbold Ayurzana fra Mongoliet, 
som blev udmærket med NordArt-prisen på 10.000 Euro, som er indstiftet af Hans-Julius og Johanna Ahlmann. 

Virtuelle tilbud af NordArt: 
• „NordArt – digitale rundvisninger“ på NordArts YouTube-kanal:  www.youtube.com/c/NordArt_channel/videos
I en række informative og underholdende film af Conrad Pfüller viser NordArt-guidsene gennem tidligere udstillinger og forkorter dermed 
ventetiden til den aktuelle NordArt. Indtil den 5. juni tilføjes yderligere rundvisninger. Bemærk, at de er på tysk med engelske undertekster.
• Virtuelle rundvisninger: www.nordart.de/dk/virtuelle-rundgaenge.html
En tidsrejse med 360-graders visninger af NordArt siden 2009

Kunstwerk Carlshütte er et non-profit kulturinitiativ af den internationalt aktive ACO Group og byerne Büdelsdorf og Rendsborg, og er et 
særligt sted for udstillinger, koncerter, oplæsninger, teater- og filmforestillinger. Hovedarrangementet er NordArt med udvalgte kunstnere fra 
hele verdenen, der siden 1999 gennemføres årligt i sommermånederne. 
Flere end 3.000 kunstnere fra hele verdenen ansøger hvert år for at deltage.
Udstillingen lever af de enkelte kulturers forskellige perspektiver, men tydeliggør samtidigt, at øst og vest, syd og nord har mange fælles håb 
og drømme. For at uddybe disse indblik, dedikerer NordArt hvert år en pavillon til et udvalgt land, hvor særlige projekter i samarbejde med 
ambassader, kulturinstitutioner og kuratorer fra de forskellige lande præsenteres. 
NordArt har hver sæson flere end 100.000 besøgende. 
Wolfgang Gramm og Inga Aru er NordArts kuratorer.
Gæstgivere i Kunstwerk Carlshütte er entreprenørparret Hans-Julius og Johanna Ahlmann.

NordArt 2021: 5. juni – 10. oktober  •  www.nordart.de
Åbningstider: Ti–Sø kl. 11–19  •  Detaljerede informationer for besøgende offentliggøres i starten af april på NordArt-hjemmesiden.
Adresse: Vorwerksallee, D-24782 Büdelsdorf  •  Kontakt: +49 (0)4331-354 695 • info@kunstwerk-carlshuette.de
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