
Viive Noor maler kunstværk på M/S BIBIANAs klyversejl  

Den estiske kunstner Viive Noor maler 15 meter højt kunstværk på børnekunstskibet M/S 
BIBIANAs klyversejl med inspiration fra søfortællinger fra det baltiske hav. Sejlet hejses d. 
17.8 til åbningen af M/S BIBIANA og Aalborg Festivals.  
 
På Utzon Center kan du i disse dage opleve den estiske kunster Viive Noor male det 15 meter høje 

klyversejl til M/S BIBIANAs togt. Sejlet er håndsyet af den britiske marine og bliver hejst d. 17.8 ml. 17-19, 
når M/S BIBIANA – Danmarks første kunstskib for børn – åbner Aalborg Festivals. Viive Noor er 

verdensanerkendt for sin kunst og leder af Children's Literature Center i Tallinn og kurator på 
udstillingen “Sea Fairy Tales”, som pryder M/S BIBIANA igen i år. 

“I’m very excited. It’s a comprehensive project and very different from what I previously have made. The 
sail is huge - gigantic. It's crazy and a great challenge - and I love crazy and challenges. I’m very fond of 

the whole project and M/S BIBIANA and happy that I can contribute. I hope I can live up to the expectations 
and the responsibility that has been given to me,” siger Viive Noor, estisk kunster og kurator 

Forunderlige fortællinger fra det baltiske hav  

M/S BIBIANA er et sejlende troldmandens værksted og undervisningsplatform lastet med 
børneillustrationskunst fra verdenshavene støttet af Nordea-fonden. Illustrationerne om bord på skibet i 2016 
danner udstillingerne “Sea Fairy Tales”, som er udlånt af Estonian Childrens Litterature Centre, og “Sailing 

Tales from Slovakia” som er kurateret af BIBIANA Danmark i samarbejde med BIBIANA Slovakia. 
Illustrationerne er inspirationskilden, når børnene bygger ”fremtidens eventyrlige havn” i august og 

september, når M/S BIBIANA besøger 10 nordjyske havnebyer. Samtlige 76 originalværker fra "Sea Fairy 
Tales” og 28 grafiske særtryk fra ”Sailing tales from Slovakia” udstilles i Musikkens Hus – en 
inspirationskilde for børnene, når de bidrager til udstillingen ”den eventyrlige havn” i Utzon Center.   

”Sea Fariry Tales” er særligt udvalgt til M/S BIBIANA, da mange danske skibe har sejlet med tømmer, salt 
og andet gods på det baltiske hav. Der en naturlig sammenhæng mellem vores forunderlige fortællinger fra 

havet og vores skibe og dets mandskabs historier – fortællinger som inspirerer børnene på M/S BIBIANA.  

”Viive Noor står bag en af de absolut mest fængslende og poetiske fortolkninger af Havfruens skæbne i Sea 
Fairy Tales udstillingen - en fortolkning, der tager os med ind, hvor det gør ondt og relaterer os til det at 
miste og ønske sig noget, der er umuligt. Hendes udtryk trækker desuden linjer tilbage til vores oprindelse 

og sender budskaber om vores sarte og mystiske havs overlevelse. Viive binder vore landes fortællinger 
sammen og er med sit store kendskab til de baltiske landes fortællinger fra havet, det oplagte valg til at 

bidrage til M/S BIBIANAs samling af kunst på sejl. Vi er hende meget taknemlig for hendes ja til opgaven - 
der er meget omfattende,” siger Janne Bech, direktør og kurator, BIBIANA Danmark. 
 

”Subtil nøddeknækker, der åbner op for gode snakke” 

Ifølge Ida Exner, undervisningsansvarlig for M/S BIBIANA og BIBIANA Danmark er Viives kunst en 

”subtil nøddeknækker, som åbner op for gode snakke”: 
 
”Når jeg taler med børn om Viives havfrue, fortæller de mig, at hun savner noget: Hun længes efter at være 

menneske. Hvorfor? - "Fordi mennesker har evigt liv. Vi kommer jo i himlen. En havfrue bliver til skum, når 
hun dør." "Se, hun kan ikke græde! Hun har ingen følelser. Det er kun mennesker, der har følelser.” "Hvis 

hun ikke kan græde, kan hun heller ikke grine!"  Den nød, som Viives værk knækker, er en meget vigtig nød. 
Den handler om, hvordan man lever med sig selv på godt og ondt .”  
 

Se Viive Noor male klyversejlet på Facebook http://bit.ly/2b8SwY3 og Peter Uchnar, som malede det ene 
sejl sidste år, med musik komponeret af orkestret Baltic Sea Youth Philharmon her http://bit.ly/2bjF3ek   
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