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Kulturministeren taler når Øm Kloster genopstår
En fransk kunster, hundredvis af frivillige og eSCAPE genrejser klostret – i pap.
Kulturminister Mette Bock er klar til at være med, når eSCAPE’s Aarhus-2017-event ”Øm Kloster genopstår”
kulminerer søndag 28. maj.
Før og I Kristi Himmelfartsferien 23-28. maj vil over 100 frivillige nemlig sammen med den franske kunster
Olivier Grossetête opføre en kunstnerisk fortolkning af en af de gavle der engang var på Øm Klosters kirke.
Olivier Grossetête har lavet sine konstruktioner i hele verden, men det er første gang det sker på dansk
jord. Kunstværket opføres i pap og rejser sig majestætiske over 17 meter over jorden – præcist som gavlen i
kirkens storhedstid gjorde.
Bag eventen står konceptet eSCAPE som er et samarbejde mellem Museum Skanderborg, Kunstråd
Skanderborg, Skanderborg Kommune og VisitSkanderborg. eSCAPES-konceptet handler om at kombinere
kunst, arkæologi og turisme – og at skabe og fortælle historier på steder, hvor der er gjort vigtige historiske
fund under arkæologiske udgravninger.
-

Med kunstværket ønsker vi på en helt ny måde at fortælle om en tid, hvor Øm Kloster havde stor
betydning i samfundet og rejste sig storslået i landskabet. Kunstværket skaber et øjebliksbillede og
sætter fokus på al den viden, som udgravningerne på Øm har givet os. Og som man nu kan opleve i
formidlingen derude, lyder det fra eSCAPES-folkene, som er stolte over, at kulturministeren vil
kaste glans over eventen.

I ugen op til kulminationen og kulturministerens besøg skal frivillige skabe papelementer til opbygning af
værket. Det sker på en stribe workshops sammen med Grossetêtes hold, og lørdag 27. maj stables de
mange papkasser oven på hinanden. Når gavlen sidst på dagen troner spektakulært over de gamle ruiner,
kommer munkene og skaber en poetisk afslutning på dagen.
Søndag 28. maj kan gæster opleve det imponerende monument, inden det sidst på dagen væltes.
Sammen med Olivier Grossetête tæller kulturminister Mette Bock og formand for Kultur- og
Sundhedsudvalget Tage Nielsen ned. Hele kunstværket væltes – og alle inviteres til at hoppe på
papkasserne som en del af eventen.
Billedtekst:
Skulpturen er designet af den franske kunstner Olivier Grossetête, som har bygget monumentale,
fællesskabende installationer i pap utallige steder i verden. Nu kommer han for første gang til Danmark.
”Øm Kloster genopstår” er et samarbejde mellem Aarhus 2017 og eSCAPE.
Yderligere oplysninger
Projektleder: Nina Bangsbo Dissing nina.bangsbo.dissing@skanderborg.dk 30 51 57 13
Læs mere www.facebook.com/escapeskanderborg
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