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VI KAN BO HER MENS VI VENTER 
Stemmer i den antropocæne tid 

BÆREDYGTIGE VALG I PRODUKTION AF UDSTILLINGEN 

 

The Independent AIR vil med udstillingen, symposium nights og vores antologi, skabe debat 
og refleksion om klodens tilstand samt incitament til at finde mere bæredygtige veje for 
fremtiden. 

Derfor er det også naturligt at vi selv handler bæredygtigt. Det har vi gjort siden The Inde-
pendent AIR startede i 2013 i forhold til de daglige valg og beslutninger når det gælder 
transport, energiforbrug, genbrug og affaldssortering, mad og materialer.                                 
- Læs om vores miljøindsats og få inspiration på www.independentsustainability.com  

 

Også i opbygning af den udstilling du stå midt i, har vi været bevidste om vores valg både i 
forhold til istandsættelse af lokaler og produktion af værker. Det er ikke alle steder det har 
kunnet lade sig gøre at vælge bæredygtigt. Nogle gange er den grønne mulighed slet ikke til 
stede, nogle gange rækker vores økonomi ikke.  Men vi har taget et bevidst valg og ikke ba-
re gjort hvad der falder lettest for. 

 

PRODUKTIO AF VÆRKER - eksempler på bæredygtige valg 

• Bärbel Paruns værk Impermanent Sculptures (of indestructible objects) samt vores 
plakat og flyere, er Cradle to Cradle certificeret og CO2-neutal print. 

• Clement Vergers  sort/hvid værker er trykt på eukalyptus avis-papir med en mindre 
andel genbrugspapir.  Rammerne til værkerne er  håndlavede af lokal hvid eg fra Por-
tugal og FSC-mærket eukalyptus træ. 

• Sissel Thastum har fravalgt printede værker og dermed miljøbelastning fra printpro-
cessen. Hendes videoværk involverer et strømforbrug, men med ca. 45 % grøn energi i 
el-nettet, er dette ikke en voldsom CO2-belastning. 

• Antologien ”Vi kan bo her mes vi venter” er svanemærket og trykt på FSC certificeret 
papir.           

 

LOKALER, CAFE OG MATERIALER 

• Naturlig silikatmaling, svanemærket plastmaling og FSC-mærket træ udgør ca. 80 % af 
materialer til istandsættelse.  

• Genbug af EURO-paller, træer fra vores eng der er ved at springe i skov og økologiske 
krydderurter er en del af vores ”Babels-trappe”, som fører op til udstillingen. 

• Vores mincafé sælger kun økologi, ligesom forplejning af vores frivillige er klimavenlig 
(vegetarisk) og økologisk. 
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