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INTERNATIONAL KUNSTNER    

BAG FØRSTE SKULPTUR TIL   

17 GOALS ON MY MIND  

 

Den indiske kunstner og sundhedsentreprenør, Garima Tripathi, er i Danmark for at bidrage 

med et værk til skulpturparken 17 Goals on My Mind, der fortolker FN’s verdensmål for 

bæredygtig udvikling.  

Den 34-årige kunstner med bopæl i Mumbai er en af de 17 internationale og danske kunstnere, der er 

udvalgt af 17 Goals on My Mind til at fortolke FN’s verdensmål. Garima Tripathi formidler FN’s 3. 

verdensmål, Sundhed & trivsel med en skulptur, der har arbejdstitlen Retreat in a Cave.  

Skulpturen tager fysisk form som en pyramideformet hule bygget af rørformede glaserede keramiksten 

med plads til den, der ønsker en pause og et sted uden uro og støj. Et rum til meditation. Hulen er et 

tema, Garima Tripathi arbejder med i flere af sine kunst-installationer.  

”Psykisk sundhed og fysisk sundhed hænger sammen. At negligere mentalt velvære fører til 

mange livsstilssygdomme. Vaner grundlagt tidligt i livet, kan få stor indflydelse på din sundhed, 
når du bliver ældre. Jeg er overbevist om, at mental sundhed er et socialt og ikke kun et 

individuelt problem. Vi har alle brug for at arbejde på vores egen mentale sundhed for at kunne 

være noget for andre. Så mit mål er at skabe kunst, der fremmer mental velvære.” 

Garima Tripathi er keramiker og bl.a. uddannet på School of the Museum of Fine Arts i Boston. Under sit 

arbejdsophold i Danmark bor hun i Kunstkollektivet 8B, www.Kunstkollektivet8B.dk, hvor hun har 

værkstedplads og ovne til brænding af de 150 rørformede kakler, der indgår i hendes et tons tunge 

skulptur. Her er hun også tæt på skulpturparken, der får adresse i Annebergparken / Anneberg 

Kulturpark i det tidligere hospitalskompleks for psykisk syge i Nykøbing Sj. www.17goalsonmymind.dk 

Både Kunstkollektivet 8B og Annebergparken er omgivet af natur, et åbent landskab og ganske få 

indbyggere – en kontrast til Mumbai, og hvor Girami Tripathi bor og arbejder som kunster og de sidste 6 

år også har beskæftiget sig med ældrepleje. Hun er medstifter af en organisation og virksomhed, Care24, 

www.care24.co.in, der med kvalificeret personale tilbyder pleje, omsorg og behandling i hjemmet for 

ældre borgere.  

For Garima Tripathi er kunsten, daglig meditation og arbejdet med at organisere ældrepleje og omsorg 

tæt forbundet. Sygdom i hendes nære familie har givet hende indsigt i hvordan vaner, tilegnet tidligt i 

livet, kan blive skyld i bl.a. livsstilssygdomme og dårligt helbred senere i livet. En øjenåbner, en 

inspiration til hendes keramiske kunst og samtidig baggrund for engagement i forebyggelse af 

sygdomme.  

Pressekontakt:  

Interview med Garima Tripathi kan aftales via 

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

Rekruttering af kunstnere og den kunstneriske proces 
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Øvrig info: 

 

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

Geopark Odsherreds deltagelse i kunstprojektet og ejer af den færdige skulpturpark 

 

Gitte Klausen, ejer af Anneberg Kulturpark: gitte@ggap.dk /22488808 

Skulpturparkens placering i Annebergparken  

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

17 Goals on My Mind åbner i Anneberg Kulturpark i Annebergparken i Nykøbing Sj. i juli 2022 og finansieres af Statens 
Kunstfond, Spar Nord fonden, Poul Johansen fonden, 13. Junifonden, Anneberg Kulturpark, Kunstkollektivet 8B, 

Odsherred Kommune og UNESCO Global Geopark Odsherred. 
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