Kerteminde 29. marts 2019
PRESSEMEDDELELSE

Livet I Døden – ny særudstilling i Kerteminde
Hvad gør jeg, hvis jeg møder en død sæl på stranden? Hvad sker der, når en sæl eller et
andet stort dyr dør? De spørgsmål stiller mange sig, når sådan et syn møder dem på
stranden rundt omkring Fyn.
Fjord&Bælt har skabt et helt nyt akvarieunivers, der giver nogle af svarene. I centrets nye
særudstilling kan man ved selvsyn opleve den naturlige nedbrydningsproces, når et
havpattedyr fortæres af bla. krabber og rejer og i det hele taget opsluges af omgivelserne.
Særudstillingen, der åbner til påske, bliver den første særudstilling i Fjord&Bælts historie.
Og forventningerne er store.
Direktør Mette Thybo siger: ”Særudstillingen Livet I Døden indrammer noget helt centralt
og uundgåeligt i naturen; at livet hænger sammen med døden. Projektet handler om at
vise, hvordan naturen håndterer døden.
Vi lægger en død sæl, der er fundet på stranden, ned i et nyt stort akvarie. Vi designer
miljøet så tæt som muligt på det virkelige miljø, der findes på havets bund. Her angribes
den døde sæl af akvariets øvrige beboere; søstjerne, snegle, krabber, rejer og en masse
bakterier. Således skaber døden en masse nyt liv. Det er simpelthen naturens gang. Det er
første gang, at sådan et projekt gennemføres, og vi glæder os vildt til at præsentere det
for alle børn og voksne”.
Publikum kan gå hele vejen rundt om akvariet og følge med i det fascinerende scenarie
indtil blot skellettet er tilbage. Udstillingen indeholder plancher, videoer, modeller og spil,
og i løbet af sæsonen kommer der spændende foredrag om døden.
”Vi vil gerne medvirke til at give en reel forståelse og afdramatisering af emnet døden. Det
hele kan give stof til eftertanke og til, at vi får et mere naturligt forhold til døden”, slutter
Mette Thybo.
Særudstillingen åbner lørdag den 13. april 2019 klokken 10.00.
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