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Thomas Dambo skaber kæmpekrabbe af affaldsplast på
Fjord&Bælt
Han laver store, fantastiske kæmpetrolde og skove skabt af genbrugsmaterialer. Affald er den
internationalt anerkendte kunstner Thomas Dambos foretrukne materiale.
Nu har Fjord&Bælt engageret Thomas Dambo til at lave en kæmpekrabbe, der som et nyt vartegn skal
stå foran indgangen til forsknings- og oplevelsescentret i Kerteminde. Den flotte krabbe måler hele 3 x
5 meter og er naturligvis skabt af affaldsplast.
Thomas Dambo siger: ”Det skal være sjovt at bruge affald som en ressource. Og jeg synes krabben her
er blevet et rigtig godt eksempel på, hvordan et alvorligt emne som plastikforurening kan blive
fremstillet som en sjov oplevelse”.

Affaldsplast i havet er ikke kun grimt, men også farligt. Det havner i maven på havets pattedyr, fisk og
krabber. Nedbrudt mikroplast havner i fødekæderne hos de i forvejen sårbare arter i havet. Thomas
Dambo vil, ligesom Fjord&Bælt, gøre opmærksom på dette, men på en æstetisk og sjov måde.
Direktør på Fjord&Bælt Mette Thybo udtaler: ”Fjord&Bælt har som mission at inspirere til bevarelse af
naturen. Krabben skal skabe opmærksomhed om affald i havet. Vi er med hvert år, når Danmarks
Naturfredningsforening arrangerer plastikindsamling i miljøet omkring os. Og vi ønsker at være synlige
i debatten om, hvordan plastik i havet kan reduceres. Der er for meget plast i havet. Selv i Fjord&Bælts
åbne bassiner må vi opsamle plastik for at det ikke skal skade vores marsvin og sæler. Vi joker med, at
kæmpekrabben er en ny, menneskabt invasiv art, der er kommet til Fjord&Bælt. Jeg håber, at den flotte
kæmpekrabbe vil vække begejstring, men også eftertanke”.
Thomas Dambo er født og opvokset og er i dag en international anerkendt designer og kunstner.
Sammen med sit Recycle Art Team laver Thomas kreative og sjove projekter ud af affald, som han
finder rundt omkring i byen og på stranden. Med dette ønsker Thomas at inspirere andre til at have
det sjovt og bruge affald som en ressource. Thomas Dambo Recycle Art Team har siden 2010 haft over
100 udstillinger bl.a. i Tyskland, Australien, Sydkorea, Kina, Mexico og talrige i USA.
Krabben Konrad indvies tirsdag den 16. marts klokken 13:00 på Fjord&Bælt, Margrethes Plads 1, 5300
Kerteminde.
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