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Kunstprojekt om verdensmål                                   

etablerer skulpturpark     

 
Lokalt og globalt: 17 danske og internationale billedkunstnere skal fortolke FN’s verdensmål i et 

stort nyt kunstprojekt, der vil skabe en offentlig tilgængelig verdensskulpturpark i UNESCO Global 

Geopark Odsherred.  

Ideen til projektet ’17 Goals on My Mind’ udspringer af Kunstkollektivet 8B i et samarbejde med UNESCO Global Geopark Odsherred, 

Odsherred Kommune og Anneberg Kulturpark ved det tidligere psykiatrihospital, hvor skulpturparken skal anlægges.  

Rekrutteringen af kunstnerne er planlagt til at gå i gang juli/august 2020 og kommer til at foregå ved annoncering i et open call på både 

danske og internationale kunstnerplatforme. Her bliver kunstnere inviteret til at byde ind på projektet, der skal bidrage til at synliggøre 

kunsten som noget centralt for integrering og forankring af verdensmålene i vores hverdag. Se vedhæftet invitation til samtidskunstnere. 

De 17 kunstnere, der bliver udvalgt i fællesskab af projektets samarbejdspartnere, får tilbudt et fast honorar og et to-tre-måneders 

ophold med adgang til værksteder og egen arbejdsplads i Kunstkollektivet 8B. 

I aftalen om opgaven indgår, at hver kunstner involverer en forening, skoleklasse, et lokalsamfund eller anden gruppe i Odsherred 

kommune. Alle skulpturer repræsenterer en kunstnerisk fortolkning af et verdensmål, der igennem arbejdsprocessen forankres i det 

lokale miljø igennem refleksion og dialog. 

Projektet er støttet af Spar Nord Fonden, der har bevilliget 250.000 kr. og der er indgået aftaler om støtte fra Odsherred Kommune og 

Fonden Geopark Odsherred. Ansøgninger om projekttilskud til fuld finansiering af kunstprojektet omfatter bl.a. EU’s LAG-midler og 

Statens Kunstfond. Private virksomheder, foreninger og fonde, der ønsker at støtte projektet er velkomne til at tage kontakt til projektets 

samarbejdspartnere. 

”Det er dejligt, at vi kan støtte ildsjæles arbejde 

 og et stærkt lokalt fællesskab.  

Når det så også med afsæt i FNs Verdensmål med kreative indsatser  

vil skabe opmærksomhed omkring vores lokalområde,  

er det en fornøjelse, at vores moralske opbakning kan bakkes op  

af en rigtig pæn økonomisk støtte.” 
 

Petter Schøndorff 

Direktør, Spar Nord Holbæk 
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Pressekontakt:  

Pia Heike Johansen, koordinator i Kunstkollektivet 8B: 8B@kunstibrug.dk /40127601  

Rekruttering af kunstnere og den kunstneriske proces 

 

Morten Egeskov, direktør i Fonden Geopark Odsherred: moeg@geoparkodsherred.dk /30316178 

Geopark Odsherreds deltagelse i kunstprojektet 

 

Gitte Klausen, ejer af Anneberg Kulturpark: gitte@ggap.dk   

Skulpturparkens placering i Annebergparken  

Eva Ormstrup Bentsen, Centerchef for kultur og borger, Odsherred Kommune: evobe@odsherred.dk  

Inddragelse af lokalsamfund og borgergrupper 
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