
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- en udstilling af ProKK 11.9. – 2.10. 
 
 
 
Det vil glæde ProKK at se dig til åbning af udstillingen NOMAD 
på Nomade-kontoret 
Vestergade 29E Aarhus C. 
fredag d. 11. september kl. 16. 
 
Åbningstale v. kurator Barnabas Wetton. 
NOMAD-vandring til de værker, der udstilles i Aarhus C. 
 
 
 
Nomade-kontoret er åbent i hele udstillingsperioden. 
Mandag til fredag kl. 12 – 17.30 
Lørdag kl. 10 – 15 
 
Få information om NOMAD, hent en flyer, støt de hjemløse med køb af et tryk eller deltag i et af 
ProKK’s arrangementer. 
 
Tjek ind på webkataloget efter opdateringer om NOMADs projekter og kontorets arrangementer.  
Følg også NOMAD på Facebook  
 
Venlig hilsen 
ProKK 
 
 
 

                      
 

http://www.prokk.dk/nomad---2015.html
https://www.facebook.com/ProKK2017?fref=ts


Pressemeddelelse 
 
  
NOMAD  
Dette års udstilling af foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere (ProKK) er en 
tankevækkende, billedkunstnerisk undersøgelse af den moderne rastløshed.  
 
Rastløsheden er et af de mest udfordrende livsvilkår knyttet til især det urbane liv i 
senmoderniteten. NOMAD undersøger denne uro, og udstillingen bidrager med værker, der taler 
direkte til og med et andet af modernitetens fænomener: Det selvrefleksive individ.   
 
Publikum kan opleve de 12 NOMAD-værker i Aarhus og spredt i Region Midt på blandt 
andet Dokk1, Aarhus Banegård, Mølleparken, langs dele af Gudenåen, Hygum Kunstmuseum, 
Silkeborg Bibliotek og Facebook. Desuden vises uddrag af projektet på ProKK’s infocentral: 
Nomade-kontoret i Vestergade 29E, Aarhus C.  
 
NOMAD byder på et bredspektret værkkatalog, der rummer alt fra maleri og skulptur til 
installation, landart, performance, publikumsinddragende værker, internetkunst, video og foto.  
Kunstformer blandes f.eks. i ”En Vandreudstilling” der inddrager de hjemløse 
som både medskabere og bærere af kunstværkerne. I facebook-projektet ”KOM” bliver man 
som publikum selv kunstner og er med til at sætte fokus på Danmarks udkantsområder.  
På enkelte dage i udstillingsperioden vil man kunne opleve performances udført af 
forskellige NOMAD-grupper – med en afstikker til Hamborg, hvor en af grupperne udfører 
deres street-performance med telte og kufferter.  
 
Læs mere om de 12 NOMAD-værker i webkataloget 
 
NOMAD – en del af Aarhus2017  
ProKK’s bidrag til Kulturby Aarhus 2017 er en årlig udstilling, der overrasker og 
forundrer. Udstillingen EPIDEMICS i Kunsthal Aarhus indledte udstillingsrækken sidste år. Efter 
NOMAD i år følger GARDEN LYRICS i 2016 og rækken af udstillinger afsluttes med UP 
i 2017. Desuden går hyperaktive ProKK snart i luften med et sideløbende web-projekt: SHARE 
YOUR VISUAL MINDSET – FROM ARTIST TO ARTIST ALL OVER EUROPE.   
Hele serien af udstillinger er en bevægelse væk fra den klassiske kunstinstitution og ud i det 
offentlige rum med dets spraglede liv og mangfoldighed. 
  
Læs mere om udstillingsrækken her 
 
Fakta om foreningen ProKK  
ProKK er en forening for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere - et handlingsbaseret 
fællesskab med knap 200 medlemmer, flest fra Østjylland, men landsdækkende. Ud over de fælles 
udstillinger, arbejder ProKK kontinuerligt på at skabe nye og bedre udstillingsmuligheder, samt at 
initiere kunstfaglige aktiviteter såsom seminarer, workshops, artist talks m.m. for de 200 
medlemmer – alt sammen for at styrke kunstnernes professionelle nationale og 
internationale netværk og kunstfaglige udvikling.  
  
 

  

  
 

http://www.prokk.dk/nomad---2015.html
http://www.prokk.dk/kommende-udstillinger.html
http://www.prokk.dk/kommende-udstillinger.html

