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International kunst- og kulturstafet besøger Gammelgaard
Foråret på Gammelgaard byder fra søndag 8. marts på en soloudstilling med Anja Franke og 
hendes IHi-InstantHERLEV Institute, der står bag den internationale kunst- og kulturstafet 
WASTE SERVICE, hvor publikum kan være med til at male porcelæn til et globalt spisestel.
Anja Frankes kunst- og kulturstafet er nået til Danmark, nærmere bestemt Gammelgaard, efter at 
have turneret i både Mexico, Indien og Tyskland. Og stafetten fortsætter videre efter Gammelgaard. 
Det er denne rejse, der refereres til i udstillingstitlen UDE&HJEMME. Projektet er indtil videre landet 
hjemme efter at have været ude i verden.
Omdrejningspunktet i dette internationale projekt er at skabe en fælles oplevelse af, at vi tilsammen 
udgør et verdensborgerskab, hvor vi har mere til fælles end det, der adskiller, men at der dog stadig 
er kulturelle væsensforskelle, som kan bidrage til mangfoldighed og inspiration. Det grundlæggende 
i stafetten er derfor at skabe rum for denne oplevelse af mangfoldighed ved at invitere til at drikke 
the sammen ved den særligt konstruerede thebar WASTE SERVICE TEA BAR, som konkret består 
af en lang bar, der skaber rum til at stå, sidde og ligge på.
Projektet er båret af to grundlæggende tanker, nemlig på den ene side idéen om, at det at mødes 
og drikke the indebærer, at man fysisk og symbolsk knyttes sammen igennem et velkendt socialt 
ritual i det at mødes omkring et bord, hvad enten det drejer sig om det helt konkrete fysiske i at 
drikke the med naboer og venner fra eget land, men også mere symbolsk med de medborgere fra 
andre dele af verden, der allerede har udsmykket den kop, man drikker af.
På baggrund af Anja Frankes instruktioner og et særligt sæt regler, herunder dogmemønstret for 
projektet, inviteres alle til at bidrage til det globale spisestel ved at male mønstret i den helt særlige 
ultramarinblå farve, som er et af projektets dogmer. Formålet med det at male i fællesskab er at 
lære at spilde tiden – vel at mærke på den gode måde.
En stor del af den vestlige filosofi og opdragelseslære handler om at lære at UNDGÅ at spilde tiden, 
at gøre sig nyttig og være effektiv og produktiv. Produktivitet og vækst er blevet så selvfølgelige mål 
i sig selv, at vi måske glemmer, at der kan være andre livs- og udviklingsmål i tilværelsen. Ved at 
spilde tiden bliver der måske plads til at få nye ideer, reflektere over, hvad der er væsentligt i livet, 
og lade kroppen falde til ro. Man kommer måske overens med sig selv og andre?
I løbet af udstillingen bliver der arrangeret theselskab og workshops ved åbningen søndag 8. marts 
samt søndag 15. marts, søndag 22. marts og lørdag 11. april, hvor alle er inviteret til at komme og 
male dele til det globale spisestel under ledelse af Anja Franke.

Som en del af præmissen for udstillingen skal al porcelæn, der udsmykkes i ovenstående workshops, 
være genbrugsporcelæn. Og vi opfordrer derfor publikum til at indlevere alt, hvad de måtte have af 
overskydende porcelæn på Gammelgaard i uge 10 og 11 inden for normal åbningstid.
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