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Verdenskendt fransk kunster for første gang i Danmark
Olivier Grossetête og hans team skaber forgængelige værker – nu på Øm Kloster

I Glasgow, Marseille, Mexico, Genève, Sidney, London og mange andre steder, har han skabt imponerende
kunstværker. Og nu er turen kommet til Ry: Den verdenskendte franske kunstner Olivier Grossetête vil
sammen med sit team og hundredvis af frivillige skabe et over 17 meter højt pap-kunstværk på Øm Kloster.
Det sker lørdag 27. maj. Dagen efter forsvinder værket igen.
Olivier Grossetête har siden 1990’erne rejst verden rundt og med hjælp fra mange tusinde frivillige hænder
skabt sine spektakulære bygningsværker. Alle bygget af papelementer. Grossetête er interesseret i formen
– og i at skabe kunsten. Hans kunst er forgængelig og bliver kun tilbage som et øjebliksbillede, et minde. Et
nutidigt minde om et for længst forsvundet bygningsværk.
- Det er første gang, jeg skal arbejde i Danmark, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med de frivillige
om at genskabe en del af Øm Kloster, siger Olivier Grossetête fra sit atelier i Marseilles, Frankrig, hvor han
skaber tegningerne til sine kunstværker.
Når den over 17 meter høje gavl – i den kunstneriske fortolkning – majestætisk troner over de gamle
ruiner, er tanken, at tilskueren kan mærke højtideligheden og storheden i den klosterkirke, som engang var
en af Jyllands mægtigste og som kunne ses milevidt fra.
eSCAPE
 Bag eventen står konceptet eSCAPE, som er et samarbejde mellem Museum Skanderborg, Kunstråd
Skanderborg, Skanderborg Kommune og VisitSkanderborg.
 eSCAPE-konceptet handler om at kombinere kunst, arkæologi og turisme – og om at skabe og fortælle
historier på steder, hvor der er gjort vigtige historiske fund under arkæologiske udgravninger.
 ”Øm Kloster genopstår” er et samarbejde mellem Aarhus 2017 og eSCAPE.
Tid
Lørdag den 27. maj Kl. 10 -18 og søndag den 28. maj Kl. 10 -18
Sted
Øm Kloster. Munkevej 8, Emborg. 8680 Ry
Læs mere om Olivier Grossetête og hans kunst på:
 Nyhedsbrev - http://lngp.r.ca.d.sendibm2.com/1pyw8pjwhsrbf.html
 Hjemmeside - http://documentsdartistes.org/artistes/grossetete/repro.html
 Artikel om Olivier Grossetête - www.smh.com.au/good-weekend/from-marseille-to-barangaroo-oliviergrossetetes-paper-towns-20151201-glcsau.html
Yderligere oplysninger
Projektleder: Nina Bangsbo Dissing nina.bangsbo.dissing@skanderborg.dk 30 51 57 13
Læs mere
www.facebook.com/escapeskanderborg
www.museumskanderborg.dk/eScape_på_Øm-2995.aspx
www.visitskanderborg.dk/rethink-oem-kloster-genopstaar-escape-gdk1086532

