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Geist Glorup er et ambitiøst kunstprojekt, der gennem samtidskunsten vil 
eksperimentere med at aktivere og aktualisere en helt unik og glemt kulturskat. 
Udstillingen finder sted i det fynske Glorup Gods’ parkanlæg, som emmer af 
storslået historie, men har stået uberørt i over et århundrede. Engang et af landets 
fineste haveanlæg i barok og romantisk stil, med overraskende iscenesættelser af 
naturen i form af såkaldte folli’er og dramatiserende elementer, men i dag er 
stilheden på stedet slående. Geist Glorup inviterer således offentligheden til at gå 
på opdagelse i parken, fortiden og samtidskunsten. 
 
Udstillingens kunstnere arbejder alle researchbaseret og vil med midlertidige 
indgreb i haven løfte historierne om Glorup ud af glemslen gennem forskellige 
medier som skulptur, installationer, lyd- og videoværker og en enkelt 
rejseberetning. Karakteristisk for Geist Glorups værker er, at de væver sig ind i de 
eksisterende rammer og fortællinger omkring Glorup, så de på hver deres distinkte 
måde bliver en del af parkens natur- og kulturlandskab. Et eksempel på dette giver 
Peter Callesen, der arbejder med en af parkens oprindelige folli’er og skaber en 
umulig bro på tværs af fortid og fremtid.  
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To af værkerne er blivende elementer i parken: Camilla Berners lund af træer, der 
trækker tråde til både sit eget og Glorups tidligere kunstneriske netværk samt Karin 
Lorentzens værk Gratia, der er skabt som del af den nye hovedsti i parken i 
samarbejde med Absolut Landskab. Karin Lorentzens skulpturelementer indvies 
sammen med stien på udstillingens åbningsdag. 
 
På åbningsdagen d. 25. maj 2013 vil der være forskellige kunstneriske indslag. 
Peter Callesen opfører performancen At rejse er at leve ved Glorups spejldam, 
Camilla Berner og gæst Eva Steen Christensen planter som del af værket Tree 
Tales et træ i den eksotiske have og ensemblet SCENATET tager os med på The 
Glorup Concert Walk med musiske indslag forskellige steder i parken. Et udførligt 
program med tidspunkter kan ses på www.geistglorup.dk 
 
Til åbningen er det muligt at købe mad og drikke fra lokale fødevareproducenter fra 
Kongens Fadebur - et fødevarenetværk med historiske rødder. 
 
For yderligere presseinfo kontakt Rebecca Chong på geistglorup@gmail.com eller 
telefon 29605588. For pressebilleder se også www.geistglorup.dk 
 
Geist Glorup kan opleves frem til d. 25. august, torsdag-søndag kl. 10-17. Gratis entré. 
 
Glorup Park 
Glorupvej 38 
5853 Ørbæk 
 

 
Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd, TopDanmark Fonden, Nyborg Kommune og Den 
Faberske Fond samt sponsoreret af Wolfs Linolie, Løgismose, Rynkeby, Foliekniven.dk og 
Ørbæk Bageri. 
 
Åbningskoncert med SCENATET er støttet af Nyborg Kommune og Den Europæiske Unions 
kulturprogram NewAud. 
 

	  


