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Kunst for en bedre verden – ART, INVESTMENT & CHARITY
Kunstneren Kim Michael – kendt som THEZINKER – har gjort det til sin livsmission at uddele
mål- og mærkbare mikrodonationer, som skal være med til at skabe en bedre verden og åbne
vores sociale sind. Ved køb af et originalt kunstværk donerer han og hans købere USD 1.001 af
købsprisen til et velgørende/ socialt formål og hædrer dermed fremtidens helte og hverdagens
ildsjæle, der bidrager til positiv forandring. Som noget ekstraordinært har to malerier, der blev
malet af deltagerne på et Motorary teambuilding- og netværksarrangement i galleriet i Roskilde
og efterfølgende færdiggjort af Kim Michael, fået mulighed for at indgå i samme pulje som
THEZINKERs øvrige værker. I den forbindelse er valget af donation faldet på Team Fabers (Lene
Marie og Frederikke Sofie Fabers) indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse, som derved
har modtaget to donationer af hver USD 1.001 fra henholdsvis Johnny Vejlebo og Morten
Henriksen.
ROSKILDE/ HOLBÆK, den 13. december 2021 – ”For mig handler livet – og det gælder både mit
privatliv og mit arbejdsliv – om at inspirere til at investere andet og mere end udelukkende
penge, nemlig at investere en del af sig selv og sin tid. Det kan man gøre ved f.eks. at blive
aktivt involveret i mit kommende projekt ZINKGLOBAL: NØGLEN TIL FREMTIDEN – DEN
GLOBALE VIZIONÆR. Det er et projekt, der bliver lanceret i foråret 2022, og som skal inspirere
til positiv forandring. Projektet vil først bestå af en række originale kunstværker og en bog, der
vil blive præsenteret parallelt med et website og en samlet platform. Sammen danner de så
startskuddet til en forening, der skal støtte humanitære og sociale formål – lokalt, nationalt og
globalt – og som samtidig bliver et verdensomspændende netværk af private og virksomheder,
der med deres medlemskab ønsker at fremme positiv forandring for sig selv og for andre”,
forklarer Kim Michael.
Finder det store i det små – og det bedste i det gode
Projektet er allerede så langt, at Kim Michael har sendt 20+ donationer på USD 1.001 videre til
forskellige gode formål i 2021.
”THEZINKERs initiativ med at donere beløb til sociale formål gør det legende let at tage
medansvar for at hjælpe andre – og måske ovenikøbet støtte nogen, som allerede gør godt. Kim
Michael har evnen til at finde det store i det små og det bedste i det gode. Det vil vi i Motorary
gerne være en del af. Vi håber selvfølgelig, at når vi er med til at gå forrest i en god sags
tjeneste, så vil det forplante sig mange andre – både i vores lokalområde og bredere i resten af
Danmark”, indleder entreprenør Morten Henriksen.
Opbakning fra lokalt erhvervsliv
At blive en del af THEZINKERs kunstneriske univers og projektet ZINKGLOBAL er en investering,
der ikke alene handler om at tænke i afkast, men om at kunne og ville se sig selv i en større
sammenhæng, der er både personligt udviklende og gør en forskel. En filosofi, som Johnny
Vejlebo og Morten Henriksen, der ønsker at bidrage i en større samfundsmæssig kontekst og
’give videre’, deler:
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– SIDE 2 AF 2

”I Motorary er vi utroligt glade for, at THEZINKER ville lade de to malerier, vi malede i
forbindelse med afholdelse af et foredrag og teambuildingevent i galleriet, indgå i hans pulje af
donationer. Det betyder nemlig, at vi i dag kan donere 2 x USD 1.001 til Team Fabers
indsamling til Kræftens Bekæmpelse, som har en ganske særlig betydning for Lene Marie – og
dermed også for os – grundet hendes datter Frederikke Sofies tidligere sygdomsforløb”, siger
Johnny Vejlebo.
Køb en farverig julegave og spred samtidig juleglæde i form af din egen donation
Galleriet på Snerlevej 4 i Roskilde holder åbent efter aftale alle ugens 7 dage frem til juleaften.
Her vil det være muligt at købe en skøn og farverig julegave til sig selv i form af originale
THEZINKER malerier og samtidig sende en mikrodonation videre til et godt formål.
###
BILLEDTEKST
Donation på 2 x USD 1.001 til Lene Fabers indsamling til fordel for Børnecancerfonden.
Fra venstre: Johnny Vejlebo, Frederikke Sofie Faber, Kim Michael/ THEZINKER, Lene Marie
Faber og Morten Henriksen.
KORT OM ZINKGLOBAL: NØGLEN TIL FREMTIDEN – DEN GLOBALE VIZIONÆR
Projektet identificerer og stiller skarpt på fremtidens helte og hverdagens ildsjæle, som bliver
hædret med det kunstneriske symbol på NØGLEN TIL FREMTIDEN. Projektet er iværksat for at
inspirere, dele og give videre, så vi på den måde er sammen om at finde det store i det små og
det bedste i det gode. Alle donationer og projekter vil fremover blive synliggjort og
dokumenteret på en fælles platform og i en bog, der vil blive udgivet i 2022.
ZINKGLOBAL: NØGLEN TIL FREMTIDEN – DEN GLOBALE VIZIONÆR er for alle, som ønsker at
blive en del af et både lokalt og globalt fællesskab med solide rødder i alment menneskelige
værdier. Medlemsskabet synliggøres ved køb af NØGLEN TIL FREMTIDEN, som symboliserer
ansvar, involvering og dialog. Uanset størrelse, stilling og status gør man dermed en forskel i en
verden, hvor tiden er knap og kostbar. For at udbrede kendskabet til projektet allerede nu –
inden bogens udgivelse, hvor 50 spændende danskere giver deres respektive bud på NØGLEN
TIL FREMTIDEN – og platformens go-live – indgår Motorarys to malerier som to væsentlige
mikrodonationer på hver USD 1.001.
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