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Kunstwerk Carlshütte i det slesvig-holstenske Büdelsdorf glæder sig til i juni at kunne åbne den 23. NordArt på det hi-
storiske jernstøberis areal. Værker af 200 kunstnere fra hele verden finder sammen og danner igen en af Europas største 
udstillinger af samtidskunst. NordArt 2022 har åbent fra den 4. juni til den 9. oktober.

Hvilket ansvar har kunsten? Er den formidler mellem verdener, så at sige som nonverbal diplomat? Eller spejler den længslen efter en bedre 
verden? Begge dele passer nok, siger NordArts chefkurator Wolfgang Gramm. Kunsten leder efter svar på alt, hvad menneskeheden bevæger 
og berører, og menneskene finder svar i kunsten.  
Den imponerende kulisse med jernstøberi, vognhus og rummelig skulpturpark skaber en helt særpræget atmosfære, som ikke alene tillader 
et særligt blik på kunsten, men som også bringer kunstværkerne i dialog med hinanden og de besøgende. Her opdager man såvel nationale 
traditioner, erfaringer og synspunkter som mange forskellige veje at bygge fremtiden på.

Landefokus Polen. Under titlen "Above Borders" / "Ponad granicami"  bliver succesfulde kunstnere, som efter 1945 har arbejdet i Polen, 
andre europæiske lande eller i USA, for første gang i polsk samtidskunsts historie bragt sammen. 26 renommerede navne repræsenterer både 
den ældre og den yngre generation. Den polske pavillons kurator er Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, kunsthistorisk leder på Nikolaus-Kopernikus-
universitetet i Toruń og programrådsmedlem hos ”Polonika”, det nationale institut for polsk kulturarv i udlandet i Warszawa. Den polske 
pavillon på NordArt 2022 står under generalkonsul af Polen i Hamborg Paweł Jaworskis protektorat.

Nye highlights fra Kina.  Gennem sine mangeårige kontakter til den kinesiske kunstscene er det igen lykkedes NordArt at præsentere 
betydningsfulde kunstnere fra Kina. Det første landefokus for 10 år siden var dedikeret til kinesisk samtidskunst. I kooperation med Kinas am-
bassade i forbundsrepublikken Tyskland og i anledning af 50-års jubilæet for diplomatiske forbindelser mellem Kina og Tyskland står NordArt 
2022 som kulturbro under titlen  "Så fjern – så tæt på". Mange på NordArt endnu ukendte kunstnere, men også for publikummet velkendte 
navne sørger for nye overraskende øjeblikke.

Særprojektet Mongoliet.  Mongolsk samtidskunst, som allerede i 2015, 2016 og 2019 fik stor opmærksomhed på NordArt, viser med et 
udvalg af 18 kunstnere igen, at det traditionelle og moderne kan vokse sammen til en helt egen stil. Særudstillingen "Mellemrum" er kurate-
ret af OYUNTUYA Oyunjargal og SOLONGO Tseekhuu. Projektet er et samarbejde med Mongoliets ambassade i forbundsrepublikken Tyskland. 
Udstillingen vises i vognhuset ACO Wagenremise.

Blandt de yderligere highlights i 2022 hører helt sikkert også de nye store malerier af den usbekiske kunstner Timur D’Vatz, som i 2021 fik 
tildelt NordArt-prisen og som del af særprojektet fra centralasien tiltrak stor opmærksomhed. Mange modtagere af NordArts publikumspriser 
er repræsenteret med nye arbejder.
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Listen med alle deltagende kunstnere på NordArt 2022 findes på: www.nordart.de/da/kunstnerne

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 kulturarrangementer. Hovedarrangementet er NordArt med udvalgte kunstnere 
fra hele verden, der siden 1999 gennemføres årligt i sommermånederne. Til det historiske jernstøberis store haller på 22.000 kvadratmeter 
gulvareal hører en 80.000 kvadratmeter stor skulpturpark og det charmerende vognhus.
Flere end 3.000 kunstnere fra hele verden ansøger hvert år om at deltage i dette spektakulære projekt.
Udstillingen lever af de enkelte kulturers forskellige perspektiver men tydeliggør samtidig, 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 og præsenterer særprojekter i samarbejde med 
ambassader, kulturinstitutioner og kuratorer fra forskellige lande.
Wolfgang Gramm og Inga Aru er NordArts kuratorer. 
Gæstgivere i Kunstwerk Carlshütte er entreprenørparret Hans-Julius og Johanna Ahlmann.

NordArt 2022: 4. juni – 9. oktober
Åbningstider: ti–sø kl. 11–19, lukket om mandagen
Adresse: Vorwerksallee, D-24782 Büdelsdorf
Kontakt: +49 (0)4331-354 695
info@kunstwerk-carlshuette.de

www.nordart.de
www.youtube.com/c/NordArt_channel/videos

Pressekontakt: Inga Aru •  iaru@kunstwerk-carlshuette.de  •  +49 (0)151-24188890
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