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Art Week, festivalen for samtidskunst, er et væld af møder med kunsten med kunstnerne selv. I

København har festivalen centrum i Nikolaj Kunsthal. Foto: Nikolaj Kunsthal/Tue Blichfeldt

Største Art Week nogensinde: Festival for

samtidskunst samler 70+ udstillingssteder

Når Art Week kører fra 9. juni, samler festivalen for samtidskunst alle typer af

udstillingssteder. Publikum inviteres til kunstoplevelser og møder med kunstnerne selv på

landets største kunstmuseer, i kunsthaller og gallerier og på kunstnerdrevne

udstillingssteder - bl.a. i en bunker, en grusgrav og i et omklædningsrum.

Kunst kan give overjordiske, fine oplevelse - men snildt eksistere under jordoverfladen. Så

når Art Week, festivalen for samtidskunst, åbner 9. juni inviteres publikum til at opleve

performance og kunst inde i mørket, nede i kulden, fx i udstillingsstedet Platform BUNKER på

Rolfsvej på Frederiksberg. Også Cisternerne, som gennem en længere årrække har

præsenteret underjordiske - og spektakulære - udstillinger af samtidskunstnere, er

naturligvis med i årets festival for samtidskunst - ligesom 70+ andre udstillingssteder for

samtidskunst det.



“Art Week har altid haft som grundidé, at vi samler hele kunstscenen - altså gallerierne, hvor

kunst også er til salg, de eksperimenterende projektrum, kunsthallerne og museerne, som

udover egne samlinger præsenterer skiftende udstillinger. Det mix har vi altid fundet

frugtbart og fortsætter med”, siger Art Weeks programchef Jan Falk Borup og fortsætter:

“I år mixer vi så også kunstscenen geografisk, for vi har sammenlagt vores to tidligere

festivaler, Art Weekend Aarhus og Art Week CPH - hvilket selvfølgelig også dækker Malmös

kunstscene - så det hele er ét fælles program med nye udstillinger, performances og talks

med mulighed for at møde kunstnerne selv.”

I Aarhus er mere end tyve udstillingssteder med i årets festival for samtidskunst. I

København, som også inkluderer Humlebæk med Louisiana og Frederikssund med

Willumsens Museum, samt Malmös udstillingssteder er omkring 50 udstillingssteder med i

årets Art Week.

Art Week løber fra torsdag 9. juni til og med søndag 19. juni.
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Art Week byder bl.a. på:

● Art Mornings: morgenmøder med kunstnerne selv.

● Smag Kunsten: Event med kunst, der lander i munden

● 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 Bar Extravaganza: performance, kunstoplevelser og cocktails

Art Week er optaget af, at:

● skabe møder mellem publikum og kunstnerne selv.

● etablere nye samtaler om kunsten betydning.

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

kuratorer på besøg.


