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Nederman och samarbetet med Dunkers Kulturhus har 
nominerats till Swedish Art and Business Award 

Under sommaren 2022 arrangerade Nederman i samverkan med Dunkers Kulturhus 

fotoutställningen The Breath med fokus på luften vi andas, vistas i och dess betydelse för våra liv. 

Utställningen, som var tillgänglig för allmänheten i Helsingborg under bland annat H22 City Expo, 

har av Föreningen Kultur och Näringsliv nominerats till Swedish Art and Business Award. 

Swedish Art & Business Award delas varje år ut av Föreningen KULTUR & NÄRINGSLIV till bästa samarbete 

mellan företag och kultur under det gångna året. Betoningen är att samarbetet skall gagna båda parter, vara 

lönsamt för båda och gagna det omgivande samhället. Jury för Swedish Art & Business Award utgörs bland 

andra av H.K.H. Prins Carl Philip och föreningens VD Anders Boman. Priset delas ut vid en prisgala i Varberg 

den 15e maj.  

The Breath är en utomhusutställning som omfattade 26 verk av 17 internationella fotografer, forskare, 

aktivister med flera och var tillgänglig för allmänheten genom att ställas ut i grönområde och promenaden 
vid Kungsgatan i Helsingborg sommaren 2022. I utställningen ingick bland annat verk av Helsingborgs-

fotografen Olof Jarlbro, Naem Mohaiemen och Judit Hersko. Utställningen skapades i samverkan mellan 

Nederman, Martin Schibli på Dunkers Kulturhus och curatorn Veronica Wiman.  

Enligt WHO andas 99% av jordens befolkning luft som överskrider rekommenderade gränsvärden och är ett 

problemområde som får allt mer fokus av såväl av EU som av andra länder och regioner.  

”Med utställningen vill vi skapa medvetenhet och diskussion om luften vi andas, påverkar och lever i. Viktigt 

var även övertygelsen om  att kreativitet och framgångsrikt företagande är knutet till varandra. Det har varit 

ett utvecklande samarbete som gjort mig än mer övertygad om att samverkan mellan näringslivet och kultur 

kan bidra till ömsesidig utveckling”, säger Sven Kristensson, koncernchef Nederman. 

Övriga två nominerade är Wallstreet (tillsammans med 3 kommuner, 13 företag och 6 kulturinstitutioner) i 

Stockholmsområdet samt Göteborgsoperan och Swedbank. 

Se mer från The Breath på www.thebreath.se 
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Om Nederman 
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination 
med en innovativ IoT-plattform levererar bolaget den kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera överensstämmelse med 
utsläppskrav för att skydda människor, planet och produktion. Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2 400 anställda och närvaro i 
mer än 50 länder.  
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