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Kunstværket blev fredag sat op på Stige Ø. Det er lavet af den lokale kunstner Hans Christian Arnklit sammen med Fjordens Dag, og det skal med hjælp fra
borgerne gerne udvikle sig vinteren over. Foto: Fjordens Dag

En ny skulptur af den odenseanske kunstner Hans Christian Arnklit skal lokke folk til Stige Ø, hvor de kan være med
til at bygge videre på kunstværket.
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Stige Ø: Det er på sin vis et ufærdigt kunstværk, der fredag blev sat op i det grønne område mellem kajakklubben og
Cronhammers skulptur på Stige Ø.
Skulpturen, der skal forestille et træ og er lavet af resttræ, er lavet af den lokale kunstner Hans Christian Arnklit i
samarbejde med Fjordens Dag. Og meningen er, at skulpturen skal udvides med små ting og skilte fra besøgende, der på
den ene eller anden måde skal indeholde et budskab om naturen.
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Vi vil gerne få ,ere folk ud og bruge naturen og faciliteterne omkring Odense Fjord. Gøre
opmærksom på de mange naturstier omkring Odense og opdage de mange muligheder, der
er for aktiviteter i det fri.
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Hvis man samtidigt tager et fotoaf sit bidrag og deler det med #naturOdense og @Fjordensdag vil man deltage i en
konkurrence om et gavekort til Friluftslageret.
Hovedformålet er dog at få flere folk til at komme ud i naturen. Det fortæller koordinator for Fjordens Dag, Tine Jørgensen,
i en pressemeddelelse.
- Vi vil gerne få flere folk ud og bruge naturen og faciliteterne omkring Odense Fjord. Gøre opmærksom på de mange
naturstier omkring Odense og opdage de mange muligheder, der er for aktiviteter i det fri. Det er jo oplagt i denne
Corona-tid at lave flere aktiviteter med afstand i naturen. Fjordens Dag blev jo desværre aflyst i år. Men vi vil gerne huske
folk på eventet, og skabe noget, der kan føres videre på næste års Fjordens Dag, hvor vi kan fejre 30-års jubilæum. Det er
nemlig tanken at værket bagefter gemmes til næste års Fjordens Dag, hvor kunstneren Hans Chr. Arnklit laver en
kunstworkshop, hvor han i fællesskab med publikum bygger videre på skulpturen, så det udvikler sig til et endnu større
værk. Det kan også være det popper op inde i byen næste sommer som optakt til Fjordens Dag.
Skulpturen vil i første omgang stå på Stige Ø frem til den 30. januar.
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