
Samtidskunstfestivalen Art Week byder på anderledes møder med kunsten - og med kunstnerne selv.
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Festivalen for samtidskunst Art Week - i tre byer

Art Week inviterer til årets samtidskunstfestival i juni 2022. Art Week har kørt siden 2012

og er i år for første gang et samtidigt tilbud i Aarhus, København og Malmø. Festivalen

byder på et væld af anderledes møder med kunsten og kunstnerne selv.

En kunstner møder galleriets gæster til morgenkaffe og en samtale om værkernes vej ud i

verden. Senere på dagen er folk inviteret til performance - med indbygget smagsoplevelse i

en kunsthal. Eftermiddagen byder på guidede kunstture til spændende galleriudstillinger og

eksperimenterende pop-up udstillinger i byens rum - og om aftenen slår Art Week dørene op

for Art Bar med drinks, mad og kunst.

“Samtidskunsten giver mulighed for at bruge alle sanser og  i Art Week samler vi hele

spektret. Vi sætter spot på, hvad der rører sig lige nu og samler et program, som kan

tilfredsstille både de festlige anlagte, de nysgerrige og de, som sætter pris på fordybelse.

Festivalen har 10 års jubilæum og vil i år kunne opleves samtidig i både København, Aarhus

og Malmø.”



Sådan lyder det fra programchef Jan Falk Borup, manden, der har etableret Art Week, et

initiativ, som har kørt siden 2012 i Aarhus og siden 2013 i København. Sidste år kom også

Malmö med i festivalen, som i år for første gang samler alle tre byer.

“Art Weeks vision er at give mulighed for at møde samtidskunsten på nye måder. Under Art

Week går hele kunstscenen sammen om at vise, hvad samtidskunsten består af lige nu,”

afslutter programchefen.

Art Week løber fra torsdag 9. juni til og med søndag 19. juni.

Læs mere på artweek.nu

Fakta:

Art Week byder bl.a. på:

● Art Bar Extravaganza: kunstevents med lydkunst, performance og festelementer.

● Art Mornings: morgenmøder med kunstnerne selv.

● Smag Kunsten: kunstevent med fokus på kunst, der arbejder med mad og

smagsoplevelser.

● Art Tours: guidede tours til fods eller på cykel med pitstops ved gallerier.

udstillingssteder, atelier og butiksvinduer, der alle steder har kunstoplevelser værd at

dykke ned i.

Art Week er optaget af, at:

● skabe møder mellem publikum og kunstnerne selv.

● samle kunstscenen på tværs af museer, kunsthaller, gallerier og eksperimenterende

udstillingssteder.

● etablere nye samtaler om kunsten betydning.

● styrke kunstscenen i Danmark ved også at rumme et fagprogram med internationale

kuratorer på besøg.


