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Aino Māntynen, Finland
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Janne Maria Lysen, Norge

Inka Kynkäänniemi, Finland

NORDART - Nordisk Papsymposium
Udstillingen er åben frem til den 7. juli.
NORDART: 10 unge kunstnere fra de nordiske lande: Færøerne, Norge, Sverige,
Finland og Danmark har været samlet i 10 dage på Bruunshaab Gl. Papfabrik for
at udforske og udfordre hvad pap kan, og for at fremstille kunstværker i pap.
Kunstnerne arbejder materialebaseret, hvilket vil sige, at de er vant til at tage
et materiale og udforske hvad det kan. De skabte kunstværker er nu udstillet i
naturen omkring fabrikken.
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Opgaven for kunstnerne har været, at skabe skulpturelle kunstværker i løbet
af de ti dage de opholdte sig i Viborg. Hovedmaterialet til værkerne har været
pap fra Papfabrikken. Det pap vi kender fra vores hverdag (papkasser m.m.), er
mere luftigt end det der fremstilles på Papfabrikken, med de gamle metoder. Materialet har derfor været nyt for alle deltagerne.
Gabriel Karlsson, Sverige

Pap er et genbrugsmateriale produceret af affaldspapir, hvilket vil sige, at kunstværkerne er skabt
af et bæredygtigt materiale. Kunstforum Viborg ønsker dermed at sætte fokus på, at man kan bruge materialer, der ikke skader naturen.
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Pia Pan, Danmark
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L. M. Salling, Danmark
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Aino Māntynen, Finland

Pap som materiale er forgængeligt, når det bliver udsat for vind og vejr, og de udstillede kunstværker vil derfor ændre sig gennem udstillingsperioden.
Bruunshaab Gl. Papfabrik og Kunstforum Viborg har arbejdet sammen siden 2017 for at undersøge
og udforske pappets anvendelsesmuligheder. Formålet med NORDART er at skabe fællesskab og
netværk mellem de nordiske lande. At skabe fokus på et gammelt håndværk, der er en del af Viborgs historie og at øge kendskabet til Viborg, som en kulturel og aktiv kommune.
Kunstnerne er kurateret af Heine K. Klausen, billedkunstner og kurator.
Eventen afholdes af Kunstforum Viborg i samarbejde med Bruunshaab Gl. Papfabrik
Projektleder: billedkunstner Annette Gerlif og billedhugger Pia Pan
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Sara Ada Mikkelsen, Danmark
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Lasse Hieronymus Bo, Danmark

9

Jóhan Martin Christiansen, Færøerne
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L. M. Salling, Danmark
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Espen Kvålsvoll, Norge

