NORDKRAFTUDSTILLINGEN 2016 (Pressemeddelelse)
6. AUGUST – 3. SEPTEMBER 2016
40! Det er antallet af kunstnere, der netop har fået antaget et eller flere værker på
Nordkraftudstillingen NK16 i Aalborg. Og publikum kan nu glæde sig til at opleve 82 værker, der
fylder hele Kunsthal NORD.
NK16 er en censureret udstilling, som alle uanset erfaring kan søge, og hvor de kunstværker som
bliver antaget, udvælges af et censorpanel. I år er det billedkunstnerne Nina Saunders (London),
Sofie Bird Møller (Berlin og München), Frodo Mikkelsen (København), Peter Land (Malmø) og Inge
Tranter (Tversted), der har udvalgt værkerne til udstillingen.
Kunstnere fra hele Europa har indsendt over 1000 værker og har hermed sat de fem censorer på
en hård opgave med at udvælge værker til dette års Nordkraftudstilling. Der i år antaget værker af
kunstnere fra Danmark, Spanien og Storbritannien. Som noget nyt i år er censureringen
udelukkende foregået digitalt på baggrund af indsendte fotos.
Censorerne har på intet tidspunkt haft adgang til viden om de enkelte kunstneres identitet. Således
er værkerne ikke valgt ud fra et tema, konteksten eller kunstnerens etnicitet, alder og køn, men
alene ud fra kunstnerisk kvalitet.
Kunsthal NORD er en udstillingsplatform for den helt nye, eksperimenterende kunst, der er skabt
af professionelt udøvende billedkunstnere, og som bliver kurateret af kunsthallens kunstfaglige
medarbejdere.
Ved at invitere NK16 indenfor er vi trådt et par skridt tilbage og giver slip på kontrollen. Sammen
med publikum kan vi nu frit lade os begejstre, undres eller måske ligefrem provokeres over de
udvalgte værkers udtryk og kvalitet – eller måske mangel på samme.
At Kunsthal NORD har en skarp profil betyder ikke, at vi ikke en gang imellem kan åbne op for
indblik i, hvad der rører sig i kunstens forskellige vækstlag - også uden for de akademiske cirkler.
Kunsthal NORD er for alle.

Fernisering lørdag den 6. august kl. 13-15. Alle er velkomne.
I udstillingsperioden er der gratis rundvisning og censortalk den 9.8. og den 24.8. Begge dage kl.
16-17.
På udstillingens sidste dag 3.9 er der uddeling af publikumsprisen kl. 14.
For yderligere info:
NK16: info@nordkraftudstillingen.dk eller presseansvarlig, Karen Brøgger: +45 2526 6896
Kunsthal NORD: bruno.kjaer@aalborg.dk, T: +45 3199 4128
Udstillingen er bl.a. støttet af Aalborg Kommune og Statens Kunstfond.
FAKTA:
Censurerede udstillinger har en lang historisk tradition, der kan føres tilbage til de royale akademiudstillinger i 1700-tallets Paris og London. Herhjemme er der i dag fem respekterede censurerede
udstillinger: KE på Den Frie, Forårsudstillingen på Charlottenborg, KS i Tistrup, KP i Aarhus og nu
også Nordkraftudstillingen i Aalborg.

Nordjyllands første pointgivende censurerede udstilling blev afholdt første gang i 2012 i
Kedelhallen på Nordkraft i Aalborg. Her blev 27 kunstnere antaget med i alt 61 værker. Anden
gang i 2014 inviterede Kunsthal NORD udstillingen indenfor, og her fik 50 af 215 indsendere
tilsammen antaget 92 værker ud af 1500. Nordkraftudstillingen 2014 blev besøgt af 2500
mennesker og publikumsprisen gik til Kaare Grud Enevoldsen.
I år har 40 af de 227 indsendere tilsammen fået antaget 82 værker på Nordkraftudstillingen 2016.

