Kunstmessen ”HandiArt” fejrer 20 år med knivskarp
fokus på unik outsider-kunst
Næstved Kulturforening inviterer til et brag af en jubilæumsfest, når ”HandiArt 2022” løber af
stablen d. 24.-26. august i Gamle Ridehus på Grønnegade 10 i Næstved. Her er publikum siden
2002 blevet trakteret med et bredt udvalg af spændende outsider-kunst fra både ind- og udland, men
denne gang er der skruet ekstra højt op for forventningerne: ”HandiArt 2022” er nemlig både et
jubilæum og en afslutningsfest. Det er nærmere bestemt den allersidste kunstmesse arrangeret af
Næstved Kulturforening inden foreningens nedlukning ved årets udgang, og der garanteres masser
af kulturel festivitas, varieret kunst og højt humør. Vi vil med andre ord slutte af med stil!
Kunstmessen ”HandiArt” er den eneste af sin art i Danmark og har gennem de sidste 20 år været en
tilbagevendende tradition, som har trukket et væld af både danske og udenlandske udstillere til
Næstved. Med outsider-kunsten i fokus kan ”HandiArt” bryste sig af at have præsenteret kunstnere
fra hele 21 forskellige lande i tidens løb.
I år udstilles kunst fra Tyskland og Polen samt værker kreeret af kunstnere fra rundt omkring i det
danske. Den lokale gruppe ”Kvisten” udstiller ligeledes deres kunst, der primært tager
udgangspunkt i Næstveds vartegn.
Messen har skabt sig et navn – både lokalt, nationalt og på den internationale scene – idet den
tilbyder noget ganske unikt. Her kan kunstnere med en funktionsnedsættelse nemlig gratis udstille
deres værker, etablere kunstneriske samarbejder og forme venskaber på tværs af sprog,
landegrænser og handicap. Flere danske kunstnere er med afsæt i ”HandiArt” blevet inviteret til at
udstille i udlandet, og denne udveksling er til stor glæde og gavn for både den enkelte men så
sandelig også for kulturlivet generelt.
Kom og vær med til at opleve og fejre Næstved Kulturforenings allersidste ”HandiArt” og mød de
mange kunstnere og alle de frivillige. Nyd rå outsider-kunst i lange baner og få en kulturel
oplevelse udover det sædvanlige – lad os slutte af med et brag!
Find os på Grønnegade 10 onsdag d. 24., torsdag d. 25. og fredag d. 26. august i tidsrummet 10:0017:00.
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