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Nu kan du få lokal kunst på tube
Kunstner Karsten auerbach står bag årets kunsttube 2018 fra Faaborg Pharma.
apoteker sten grønved håber, at kunsttuben kan blive en ny tradition.
Maria Retoft Pedersen

mawr@fyens.dk

Faaborg: En "limited edition" af Faaborg Pharmas helo creme er netop nu at finde
på apotekernes hylder landet rundt. Helo cremen er
Faaborg Pharmas mest sælgende produkt i Danmark,
men indpakningen er ny.
Den er nemlig udsmykket
med akvareller af Faaborgkunstneren Karsten Auerbach, Årets Kunsttube 2018.
Samarbejdet mellem Karsten Auerbach og Faaborg
Pharma går år tilbage.
- Jeg arbejder som traditionel billedkunstner, men
jeg arbejder også sammen
med flere virksomheder. Jeg
kan fortælle historier i billeder, og sammen med Sten
(Grønved, red.) har vi arbejdet med, hvad det er for nogle historier, Faaborg Pharma
gerne vil fortælle, forklarer
kunstneren.
Samarbejdet er der kommet flere projekter ud af bl.a.
udstillinger og udsmykning
af lokalerne på Markedspladsen, hvor Faaborg Pharma holder til.
Det er dog første gang, at
kunsten er kommet på tube.
- Jeg kan godt lide at gå
utraditionelle veje. Det nemmeste ville jo være at gå til et
stort reklamebureau, men
kosmetikbranchen er på
mange måder fyldt med meget varm luft, og vi vil gerne
prøve noget andet, siger apo-

Motiverne er en familie, malet med akvarel, som er ved at smøre
sig ind i creme. Foto: Maria Retoft Pedersen

Kunstner Karsten Auerbach (t.v.) og Sten Grønveds samarbejde går år tilbage, derfor var det
naturligt, at Karsten Auerbach var den første, der skulle udsmykke en kunsttube. På væggen
bagved ses et udvalg af de løver, som Auerbach har udsmykket produktionen med. Foto: Maria
Retoft Pedersen
teker Sten Grønved.
- Karsten Auerbach beskæftiger sig meget med
menneskekroppe, og grundet vores lange samarbejde synes jeg, det var oplagt,
at han skulle udsmykke den
første kunsttube, siger Sten
Grønved.
- Sten (Grønved, red.) er
apoteker, jeg er billedkunstneren. Men Sten er rablende

kreativ, og det giver en legende tilgang til tingene, supplerer Karsten Auerbach.

Støtte det lokale

Idéen til kunsttuben opstod
hos Sten Grønved, da han gik
et tur med sin hustru i Svanninge Bakker.
- Vi kan gøre det her, fordi
vi er et lille lokalt firma, det
er det her, vi kan. Og sam-

tidig kan vi støtte de lokale kunstnere, forklarer Sten
Grønved.
Tanken er, at der skal komme en ny kunsttube hvert år
udsmykket af en ny kunstner. Helst en lokal én af slagsen.
Der er produceret 10.000
af dette års kunsttube, som
kom på hylderne i starten af
november. 10.000 er et lille

almindelige kroppe

Der findes tre forskellige motiver på tuberne, en mand, en
kvinde og et barn, der alle er
i gang med at smøre sig ind i
creme. Et lille oprør mod den
polerede virkelighed og det
perfekte kropsideal.

- Det er helt almindelige
mennesker, som jo også er
dem, cremen henvender sig
til, forklarer Karsten Auerbach.
Han synes, opgaven med
kunsttuberne har været sjov.
- Jeg har været ude i et studie af kropssprog for at få lavet noget, der er troværdigt,
siger han.
En tredjedel af kunsttuberne er allerede solgt, fortæller Sten Grønved, som er
spændt på, hvor ideen kan
føre hen.
- Man kunne jo også forestille sig, at man kunne gå
sammen med Turistforeningen og lave et motiv fra bybilledet for eksempel. Noget, der kunne være med til
at brande byen.
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VI ØNSKER GLÆDELIG
JUL OG GODT NYTÅR!
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• Mange års erfaring
• Altid højj kvalitet
Ingen opgave
er for lille
eller for stor

parti i denne sammenhæng,
oplyser Sten Grønved.
Køber man årets kunsttube, donerer Faaborg Pharma
samtidig en krone pr. tube til
Psoriasisforeningen.
- Her det første år, har vi
gjort os nogle erfaringer, og
Karsten Auerbach kender
huset her så godt, så han har
været med i en stor del af
processen, siger Sten Grønved, der oplyser, at det har taget et års tid for kunsttuben
at gå fra idé til virkelighed.
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