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Nordkystens Kunsttriennale står for døren
22. juni - 22. september 2019

Om under to uger mødes kunst, design, mad og musik gennem 
temaet ARV, når Nordkystens Kunsttriennale indtager Gribskovs 
landskaber og kunst- og kulturinstitutioner.



Sommerfugle udklækkes snart iblandt træerne i Gribskov, majestætiske og poetiske installationer 
skyder op ved Munkeruphus, en gastronomisk undersøgelse af tavshed og fordybelse forberedes 
i munkenes tidligere hjem i Esrum Kloster & Møllegård, lyd og poesi er så småt ved at sprede sig 
i de historiske Nakkehoved Østre og Vestre Fyr og skulpturer, malerier og værker i papir skabes 
og sættes ud i offentligheden. 

De 19 nordiske kunstnere gør i disse dage deres allersidste forberedelser på de nye, 
stedsspecifikke kunstværker, som afsløres når Nordkystens Kunsttriennale 2019 begynder d. 22. 
juni. I år er temaet ARV og kunstnerne undersøger, hvordan arven former vores steder, vores 
samfund og den fremtid, vi går i møde. 

Oplev Nordkystens kultur og landskaber gennem kunsten

Med 19 kunstnere på programmet byder Nordkystens Kunsttriennale på en masse nye 
kunstoplevelser i det nordsjællandske sommerlandskab, hvor oplevelserne ligger som perler på 
en snor på den 38 km lange rute: 

Mellem skulpturerne på Rudolph Tegners Museum & Statuepark kan man opleve 
billedkunstnerne Alexander Tovborg og Sophia Kalkau samt lydkunstner Tim Hinman fra 
podcasten Third Ear. På Søborg Slotsruin møder kunsttriennalens publikum Hans Rosenströms 
lydværk After the lake, som er inspireret af den forsvundene sø, som engang omringede 
slotsruinen. Den svenske billedkunstner Andreas Glad maler til Gilleleje Havn og på Gilleleje 
Veststrand kan man opleve billedhuggeren Kirsten Ortweds værk fange solens lys. 

Kok og madkulturel iscenesætter Mette Martinussen sætter over tre aftener i august munkenes 
liv på Esrum Kloster & Møllegård i scene i en fantastisk mad- og lydoplevelse. Esrum Kloster 
& Møllegård lægger også jord til billedkunstner Elsebeth Jørgensen. Værket Bølgen er 
billedhugger Gerda Thune Andersens bidrag til kunsttriennalen og kan findes i rundkørslen ved 
Bonderupvej og Nakkehoved Strandvej i Gribskov. 

Hos Munkeruphus er det ikke blot beliggenheden ud til Øresund, som vil betage gæsterne. Her 
står kunsttriennalen i designets tegn, når designer og billedkunstner Eske Rex, designer Ditte 
Hammerstrøm samt billedkunstnerne Jørgen Carlo og Malene Bach indtager udstillingsstedet. 
I Skibshallerne og Fiskerhuset i Gilleleje udstiller den svenske billedkunstner Lena Ignestam 
og et sted blandt Gribskovs træer finder man den finske billedkunstner Axel Antas værk 0.01ha, 
hvor skoven er materialet - sammen med hunderedevis af sommerfugle-laver. 

På Græsted Torv bringer billedkunstner Karin Lind byens religiøse rødder i spil med 
kunstinstallation Troen og Kroen, i Gribskovs landskaber kan man opleve billedkunstner Vibe 
Bredahl og værket At vandre med sin arv, og på henholdsvis Nakkehoved Østre og Vestre Fyr 
er lyden i fokus, når forfatter Adda Djørup og det islandske multi-instrumentale orkester amiina 
indtager fyrtårnene med hver deres lydværk. 
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Lad udstillingsguiden føre dig rundt og derefter gå i arv til den næste gæst

Nordkystens Kunsttriennale er en kunstnerisk oplevelsesrejse gennem tider og steder, hvor 
alle med udstillingsguiden i hånden kan tage cyklen, bilen eller snøre vandreskoene og gå på 
opdagelse i områdets særlige arv. Kunsttriennalen formidles i en gratis lommeguide med et 
detaljeret kort, der viser ruten med steder og kunstnere. Vi opfordrer til, at man deler og lader 
sin udstillingsguide gå i arv til den næste gæst på Nordkystens Kunsttriennale 2019. 

Læs mere om Nordkystens Kunsttriennale og få et overblik over kunsttriennalens sites på     
www.nkkt.dk

_______

Du inviteres til pressemøde, hvor kurator Carina Zunino præsenterer Nordkystens 
Kunsttriennale 2019 og de fleste af kunstnere vil være tilstede og blive præsenteret. Det 
er organisationen bag Nordkystens Kunsttriennale, der er vært ved pressemødet, og 
projektleder Helle Nanny Brendstrup byder velkommen. 

Pressemødet afholdes d. 21. juni kl. 11.00 i Statens Værksteder for Kunst på Christianshavn 
(plan 4, Strandgade 27 B), hvor der bydes på en let frokost bestående af specialiteter fra 
Gilleleje havn og øl fra Esrum Kloster & Møllegård.

Du bedes melde din deltagelse til presseansvarlig Camilla Agerskov på 
camillaxagerskov@gmail.com.

_______

Nordkystens Kunsttriennale inviterer ligeledes til åbningsdag lørdag d. 22. juni i Gribskov. 
Vi mødes kl. 9.30 ved Nakkehoved Fyr, hvorfra vi sammen i bus besøger kunstværkerne. 
Programmet byder blandt andet på åbningstale ved kurator Carina Zunino, champagne, 
mulighed for køb af frokost og afsluttes på Nakkehoved, med en live lydperformance af 
islandske amiina. Man kan også køre i egen bil efter bussen eller vælge i programmet, hvad man 
har lyst til at opleve. Se dagens program på næste side. 

Nordkystens Kunsttriennale:
Hvor: Tegners Museum & Statuepark, Museum Nordsjælland i Gilleleje, Esrum Kloster & 
Møllegård, Nakkehoved Vestre og Østre Fyr og Munkeruphus, samt i Gribskov, rundkørslen 
ved Bonderupvej og Nakkehoved Strandvej i Gribskov, på Gilleleje havn, Græsted Torv og ved 
Søborg Slotsruin

Hvornår: 22. juni - 22. september 2019

Kontakt: Presseansvarlig Camilla Agerskov, camillaxagerskov@gmail.com, tlf 61687996
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Hvad er Nordkystens Kunsttriennale?

Nordkystens Kunsttriennale er en stedsspecifik kunst- og kulturevent, som via nye stedsspecifikke 
værker kommenterer og perspektiverer attraktioner, historien, landskaber, offentlige 
samlingssteder m.fl. i Gribskov.

Triennalen 2019 er inspireret af den nyetablerede Nationalpark Kongernes Nordsjælland og søger 
at afdække områdets usynlige lag ved at lade kunst- og kulturbegivenheder tage udgangspunkt 
i historiske begivenheder, levede liv samt udefrakommende påvirkninger, som har haft afgørende 
indflydelse på områdets identitet.

Hvem står bag?

Nordkystens Kunsttriennale afholdes hvert tredje år. Organisationen bag er den selvejende 
institution KunsthusUdenMure - et unikt samarbejde mellem blandt andet Rudolph Tegners 
Museum & Statuepark, Museum Nordsjælland, Esrum Kloster & Møllegård, Kulturskolen Gribskov 
og Munkeruphus. 
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