CHART ART FAIR ANSÆTTER NANNA HJORTENBERG SOM NY
DIREKTØR

Nanna Hjortenberg, ny direktør for CHART Photo credit: Amir Kuckovic.

CHART ART FAIR har fundet sin nye direktør. Valget er faldet på Nanna
Hjortenberg, som tiltræder den 1. maj 2018. Den nye direktør er glad
for at kunne præsentere et udvidet program, der føjer endnu en
historisk lokation og kulturel samarbejdspartner til CHART 2018.
CHART afholdes fra den 31. august til den 2. september 2018 på Kunsthal
Charlottenborg og finder for første gang også sted på Den Frie Udstillingsbygning,
som er tegnet af J. F. Willumsen og et unikt eksempel på den danske
skønvirketradition.
Bestyrelsesformand Susanne Ottesen udtaler:
“På bestyrelsens vegne er jeg meget glad for at byde Nanna Hjortenberg
velkommen som ny direktør for CHART.
Vi tror, at Nanna med sine strategiske evner og store forståelse for
kulturverdenens præmisser er den helt rigtige person til at fastholde CHARTS
position som Nordens førende kunstmesse, udstillings- og formidlingsplatform og
som samtidig vil kunne tage CHART til det næste niveau. Bestyrelsen forventer sig
meget af CHART 2018 med Nanna ved roret; ikke mindst på grundlag af den store
indsats organisationen har ydet de sidste 6 måneder.”
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CHART

Nanna Hjortenberg kommer fra en stilling som forretningsudviklingschef hos
kulturinstitutionen Golden Days, hvor hun har arbejdet med konceptudvikling
og finansiering. I sin rolle hos Golden Days har hun været med til at udvikle
Bloom, som er en ny festival om natur og videnskab. Hun var Programchef i
Dansk Arkitektur Center fra 2011-2015 med ansvar for nationale og internationale
udstillinger, debatter, talks og undervisningstjenesten. Nanna Hjortenberg er
uddannet kunsthistoriker og har en Master fra Goldsmith College i London. Hun
har arbejdet indenfor kunst og kultur i de sidste 10 år og bl.a. præsenteret den
første Zaha Hadid udstilling i Danmark (2013 DAC), samt de danske udstillinger
ved arkitekturbiennalen i Venedig (2008 og 2010).
Ambitiøs platform for samtidskulturen
Nanna Hjortenberg udtaler :
“CHART har et unikt mix af kunst, design og arkitektur, som kombineret med
gastronomi og musik, rammer lige i hjertet af, hvad København kan som by.
Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at positionere CHART som en
nytænkende og ambitiøs platform for samtidskulturen, der viser, hvad den
kreative branche har at tilbyde. CHART skal fortsat have både kant og højt til loftet
og være relevant for nationale og internationale fagfolk, partnere og besøgende.”
“Jeg glæder mig til at præsentere en udvidet version af CHART DESIGN i 2018,
med en ny afdeling på Den Frie Udstillingsbygning. Med hovedeventet på
Kunsthal Charlottenborg og Den Frie kommer CHART til fylde byen med det mest
omfattende program af kunst, design og arkitektur til dato.”
CHART 2018 afholdes 31. august til 2. september på Charlottenborg Kunsthal
med i år en udvidelse af CHART DESIGN på Den Frie Udstillingsbygning.Lommeé,
Founder and Partner of OpenStructure and Infrastructure.
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OM CHART
Knap 19.000 besøgende lagde vejen forbi CHART i 2017, hvilket var den bedst
besøgte udgave til dato.
CHART ART FAIR blev etableret i 2013 af Galleri Susanne Ottesen, Galleri Bo
Bjerggaard, V1 Gallery, Andersen’s Contemporary og David Risley Gallery med
ønsket om at udfordre grænserne og forståelsen for, hvad en kunstmesse kan
være. Ambition var, og er stadig, at udvikle en nordisk kunstbegivenhed med
indflydelse på den internationale kunst- og kulturscene. Kunstmessen bygger
på den skandinaviske tradition for samarbejde og præsenterer gallerierne i
fællesskab. CHART er herudover karakteriseret ved en lang række samarbejder
på tværs af Københavns kulturinstitutioner, sin særlige atmosfære og stærke,
kuraterede programmer.
I 2016 blev CHART DESIGN tilføjet som en ny sektion på messen, som i 2018
afholdes på Den Frie Udstillingsbygning.
Sideløbende med messen afholdes CHART SOCIAL, et program, som består af en
række kulturelle begivenheder og udstillinger, der udforsker samspillet mellem
kunst, design, arkitektur, musik, performance og gastronomi. CHART SOCIAL,
som er gratis og åbent for alle, blev i 2017 afholdt på Kunsthal Charlottenborg,
Copenhagen Contemporary, Designmuseum Danmark, Det Kongelige Teater og
andre steder i byen, både før og under messen. CHART SOCIAL er bl.a. støttet af
Københavns Kommune.
CHART
31 August - 2 September 2018
ART FAIR
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Denmark
DESIGN
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Copenhagen
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