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Udstilling	  i	  Glorup	  Park	  vil	  forene	  historie	  og	  samtidskunst	  
I	  maj	  2013	  åbnes	  dørene	  til	  sommerens	  store	  Geist	  Glorup-‐udstilling	  
i	  det	  fynske	  Glorup	  Gods’	  eventyrlige	  parkanlæg.	  På	  trods	  af	  godset	  
og	  parkens	  anerkendelse	  som	  vigtig	  dansk	  kulturarv	  og	  indlemmelse	  
i	  Kulturkanonen,	  ligger	  meget	  af	  Glorups	  spændende	  historie	  i	  dag	  
mere	  eller	  mindre	  hen	  i	  glemslen.	  Geist	  Glorup	  viser	  værker	  af	  en	  
række	  anerkendte	  danske	  kunstnere,	  som	  gennem	  lyd,	  ord	  og	  
billeder	  vil	  aktivere	  historien	  omkring	  Glorup	  Park.	  Udstillingen	  
sætter	  fokus	  på	  havens	  overraskende	  elementer,	  oprindelige	  såvel	  
som	  nye,	  og	  inviterer	  offentligheden	  til	  at	  gå	  på	  opdagelse	  i	  haven,	  
fortiden	  og	  samtidskunsten.	  	  
	  
Igennem	  1800-‐tallet	  var	  Glorup	  Gods	  et	  kulturelt	  knudepunkt	  og	  
mange	  prominente	  kulturpersonligheder	  har	  gennem	  tiden	  haft	  
stærke	  forbindelser	  til	  godset,	  blandt	  andre	  Adam	  Oehlenschlæger,	  
Karen	  Blixen	  og	  H.C.	  Andersen.	  Sidstnævnte	  opholdt	  sig	  meget	  på	  
Glorup	  og	  har	  endda	  skrevet	  eventyr	  med	  inspiration	  fra	  sine	  daglige	  
gåture	  i	  parken.	  Siden	  slutningen	  af	  1800-‐tallet	  har	  Glorup	  Park	  kun	  
gennemgået	  ganske	  få	  ændringer	  og	  giver	  derfor	  et	  sjældent	  klart	  
billede	  af	  fortidens	  havekunst.	  Både	  den	  barokke	  symmetris	  lange	  
kig	  og	  alléer	  og	  den	  romantiske	  stil	  er	  repræsenteret.	  Blandt	  de	  
slyngede	  stisystemer	  byder	  parken	  desuden	  på	  en	  række	  
overraskende	  iscenesættelser	  og	  dramatiseringer	  af	  naturen,	  såsom	  
en	  stor	  hængebro	  over	  en	  kløft	  og	  andre	  stemningsskabende	  
såkaldte	  folli’er.	  
	  
De	  nye	  værker	  i	  udstillingen	  Geist	  Glorup	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  
denne	  særlige	  tradition	  på	  Glorup	  for	  at	  udstyre	  naturen	  med	  diverse	  
historiefortællende	  elementer.	  De	  udstillende	  kunstnere	  Camilla	  
Berner,	  Randi	  &	  Katrine,	  Peter	  Callesen,	  Karin	  Lorentzen,	  Jette	  
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Ellgaard,	  Christian	  Vind	  samt	  ensemblet	  SCENATET	  har	  således	  
gennem	  en	  længere	  research	  udvalgt	  forskellige	  elementer	  af	  
Glorups	  historie	  og	  karakteristika,	  som	  de	  bruger	  og	  forholder	  sig	  til	  
i	  nye	  værker	  skabt	  til	  stedet.	  	  
	  
Geist	  Glorup	  er	  initieret	  af	  det	  kuratoriske	  team	  Umage,	  der	  med	  
kunstprojektet	  ønsker	  at	  sætte	  fokus	  på	  Glorup	  Parks	  mange	  
uudnyttede	  potentialer,	  skabe	  nye	  fortællinger	  og	  aktualisere	  Glorup	  
Park	  på	  ny.	  	  
	  
Udover	  udstillingen	  består	  Geist	  Glorup	  af	  workshopforløb	  for	  lokale	  
børn	  og	  unge	  ledet	  af	  to	  af	  de	  deltagende	  kunstnere,	  som	  i	  
forlængelse	  af	  udstillingen	  vil	  demonstrere	  hvorledes	  
samtidskunsten	  på	  sin	  helt	  egen	  måde	  kan	  aktivere	  og	  aktualisere	  
historien,	  så	  den	  også	  bliver	  interessant	  og	  relevant	  for	  de	  yngre	  
generationer.	  
	  
Udstillingen	  åbnes	  officielt	  med	  en	  stor	  festlig	  begivenhed	  lørdag	  d.	  
25.	  maj	  kl.	  12-‐17	  med	  performances	  og	  koncert.	  Alle	  er	  velkomne.	  
	  
Pressen	  inviteres	  til	  en	  særlig	  visning	  onsdag	  d.	  22.	  maj	  kl.	  14-‐16.	  	  
	  
For	  registrering	  til	  pressevisning	  samt	  yderligere	  info	  og	  
pressebilleder	  send	  venligst	  en	  mail	  til	  Rebecca	  Chong	  på	  
geistglorup@gmail.com	  eller	  ring	  til	  telefon	  29605588.	  
Se	  også	  www.umage.nu	  
	  
	  
	  
Geist	  Glorup	  -‐	  26.	  maj	  til	  31.	  august	  2013	  
	  
Glorup	  Park	  
Glorupvej	  38	  
5853	  Ørbæk	  
	  
Torsdag-‐søndag	  kl.	  10-‐17.	  Gratis	  adgang.	  
	  
Udstillingen	  er	  støttet	  af	  Statens	  Kunstråd,	  TopDanmark	  Fonden,	  Nyborg	  
Kommune	  og	  Den	  Faberske	  Fond.	  
	  
Åbningskoncert	  med	  SCENATET	  er	  støttet	  af	  Nyborg	  Kommune	  og	  Den	  
Europæiske	  Unions	  kulturprogram	  NewAud.	  
	  
	  

	  


