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PRESSEMEDDELELSE
Invasive Arter – Nye Dyr
- et udstillingstema, så højaktuelt, at udstillingen må udsættes.
Åbningen af fællesudstillingen Invasive Arter – Nye Dyr på Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde
skulle have åbnet fredag den 3. april. Alt var klar til historien om de invasive arter: Invitationerne, skåltalerne,
udstillingerne. Men en uventet gæst er kommet i vejen. Endda en invasiv en af slagsen: Gæt selv hvilken.
Oftest handler udstillinger om noget, som var engang. Men denne gang skulle udstillingen berøre noget
aldeles aktuelt. Nemlig om invasive, nye, og især om skadelige arter, der er ikke hører hjemme i Danmark.
Mårhunden, signalkrebsen, den asiatiske hveps og mange andre arter, som er det vi kalder invasive. Temaet
er fuldt af spændende og dramatiske historier. Men virkeligheden overgår nogle gange historien (og
fantasien!) og bidrager med uventede vinkler.
”Vi møder nu en invasiv art, coronavirus, som har direkte og massiv indflydelse på os mennesker. Nu og her. Vi
kan derfor ikke tale om invasive arter i vores udstillinger uden også at tale om virusinvasioner”, siger Mette
Thybo, direktør for Naturama/Fjord&Bælt.
”Ingen ved præcis, hvornår vores samfund er genoprettet, og hvornår vi igen kan modtage vores gæster, som
vi plejer. Men vi er opsat på at fortælle historierne om, hvordan de invasive virusarter påvirker vores liv. Når
udstillingerne åbner på den anden side af coronakrisen, vil virusinvasioner derfor være en naturlig del af
vores fortælling. Og vi vil gerne have publikum til at hjælpe med at fortælle historierne”, fortsætter Mette
Thybo.
De fleste har nok haft oplevelser med coronavirus-epidemien. Men også landmandens oplevelser med
afrikansk svinepest eller den udlandsrejsendes oplevelser med invasive virusarter er aktuelle og vigtige.
Naturama/Fjord&Bælt udvikler derfor en særlig hjemmeside, hvor befolkningen kan fortælle om deres
oplevelser og eventuelle nærkontakt med en invasiv virus. Tanken er at samle historierne så de bliver en del
af udstillingen, når den åbner.
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