
STED OG KØREVEJLEDNING
LAND ligger ved Nørrekærsvej, 1500 meter øst for Aggersund Syd i 9670 Løgstør. 
Fra Aggersund Syd kør ad Vesterkærsvej og drej til venstre ad Nørrekærsvej mod 
vindmøllerne. Tag den første vej til venstre, mod fjorden. Ved kanalen følg stien ind til 
LAND.

ALLE ER VELKOMNE!

NØRREKÆRBIENNALENS KOMITÉ
Billedkunstnerne Finn Thybo Andersen, Kirsten Dufour, Tine Tvergaard, Thomas 
Østergaard, Kuratorerne Hilde Mehti og Katrine Skovgaard.

KONTAKT
Telefon: 20613173
info@norrekaerbiennalen.dk

FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN: 
WWW.NORREKAERBIENNALEN.DK

NØRREKÆRBIENNALEN ER STØTTET AF: 
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg
Nordisk Kulturfond
Vesthimmerlands Kommune
Aurion, Hjørring
Vilsund Blue A/S, Aggersund
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Nørrekærbiennalen 2014
Overlevering Kredsløb 
28. juli – 9. august
DEN FØRSTE NØRREKÆRBIENNALE med temaet OVERLEVERING og 
KREDSLØB indvies den 7. august 2014 som et landart-projekt på LAND i 
Nørrekær ved Løgstør.

HENSIGT
Nørrekærbiennalens hensigt er at etablere en tilbagevendende platform, 
der tager udgangspunkt i aktuelle diskurser omkring kunst, grænser, 
økonomi og bæredygtighed for menneskets overlevelse i overensstemmelse 
med naturen og naturens overlevelse i en menneskeskabt verden. Et sted, 
hvor ny viden kan blive skabt og erfaringer overleveret gennem en tværfag-
lig vekselvirkning med det omgivende samfund. 

STEDET
Beliggenheden er det halve budskab. Stedet er det inddæmmede Limfjords-
landskab med den høje himmel og det vide udsyn, men også den stærke 
blæst. De levende hegn, der har adskilt markerne på det inddæmmede 
vådområde, engområde, bliver nedlagt for at bane vej for stordrift, fuglene 
må klare sig selv.

LAND 
LAND har positionen N 56° 59’ 55” E 009° 19’ 33,7” og blev oprettet af 
kunstnergruppen N55 i 2000, som en del af kunstprojektet LAND. Projektet 
består af 17 små enklaver forskellige steder på kloden, stillet til rådighed 
af individer og institutioner. Frie rum, hvor alle kan færdes uafhængigt af 
nationer og grænser. Hvert af disse stykker land er udstyret med en Cairn, 
en varde.

ETABLERING AF LÆ OG ENERGI
Under ledelse af en erfaren norsk bygmester bygges en samisk gamme 
som en byggeworkshop i dagene fra den 28. juli - 6. august. Gammen er 
en traditionel samisk bolig af birkestammer og græstørv. Den har tidligere 
været en udbredt byggeform i Skandinavien. Et overleveret håndværk, en 
struktur i naturen, et sted at søge hvile og læ for regn blæst og kulde, men 
også som et fremtidigt mødested omkring arnen og fællesskabet.
Endvidere vil Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi fra Thy etablere 

en energiforsyning i form af en minivindmølle og et solcellepanel, der i et 
kredsløb fra sol til lys kan forsyne det allerede etablerede kunstværk med 
lygtepæl, fortov og bænk med aftenlys, og fra vind og blæst levere strøm 
til kaffebrygning og varm suppe af ukrudt og skaldyr fra fjorden som mu-
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PROGRAM
28. juli - 6. august: Gammebyggebiennale.
7. august, kl. 17: Nørrekærbiennalen åbnes og gammen indvies. 
7. - 9. august: I et 3 dages program vil kunstnere fra den nordiske periferi 
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ninger, belyse Nørrekærbiennalen 2014’s tema ved et seminar og gennem 
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Alle er velkomne! 
Programmet afvikles på LAND i Nørrekær og i Tolstrup Forsamlingshus.
Se programmet på: www.norrekaerbiennalen.dk

KUNSTNERE OG DELTAGERE 
Gammebygmester Kåre Løvoll (N), billedkunstnerne Geir Tore Holm og 
Søssa Jørgensen (N), arkitekt og billedkunstner Joar Nango (N), kunstner-
gruppen Kultivator (S), kuratoren Hilde Mehti (N), billedkunstner Mogens Otto 
Nielsen (DK), forfatter Gerd Laugesen (DK), forfatter Liv Nimand Duvå (DK), 
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laug (DK), Limfjordsmuseet i Løgstør v/naturvejleder Thomas Johannes Juel 
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