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Galschiøt spidder isbjørn ved klimatopmøde
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af MALENE BIRKELUND

Odense-kunstneren vil vise det menneskelige overforbrug, når verdens ledere mødes sidst på
måneden

Når verdens ledere mødes til klimatopmødet COP21 i Paris, bliver de mødt af en spiddet isbjørn,
der minder dem om, de konsekvenser klimaforandringerne kan få. Jens Galschiøt tager
dramatiske og for nogle måske lige frem provokerende virkemidler i brug for at råbe verdens
ledere op, når de i slutningen af denne måned og i starten af december mødes til det afgørende
klimatopmøde COP21 i Paris i Frankrig. Han har nemlig sat sig for at skabe opmærksomhed om
de konsekvenser, de menneskeskabte klimaforandringer har og kan få i fremtiden. Det gør han
ved at spidde en isbjørn på en metalgraf over ophobningen af CO2 i atmosfæren. En ophobning,
der har nået et enormt omfang, og som bekendt fører til global opvarmning, til smeltende havis i
Arktis og dermed truer med at udrydde isbjørnen, der er afhængige af isen.

Isbjørneskulpturen er lavet af kobber og har fået navnet 'Unbearable', hvilket betyder ubærligt på
dansk og den bliver udstillet i Paris under hele klimakonferencen.

Målet med konferencen er at vedtage en global klimaaftale, der begrænser menneskehedens
udledning af CO2 så meget, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning bliver begrænset til
maksimalt to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen.

- Målet med skulpturen er først og fremmest konkret at anskueliggøre, hvilke konsekvenser
menneskets overforbrug og livsstil har og ikke mindst kan få i fremtiden, hvis ikke verdens ledere
tager sig sammen og forpligter sig til at begrænse udledningen af CO2 så meget, som
videnskaben kræver, siger Jens Galschiøt.

Skulpturen kommer til at vække opmærksomhed i Paris, for den er over fem meter høj og godt 12
meter lang.

Skulpturen 'Unbearable' afsløres ved en fernisering på Cité Universitaire 3. december kl. 18. Her
åbnes der samtidig for en UNESCO-udstilling, der også sætter fokus på klimaforandringerne.

Model af den 12 gange 5 meter store isbjørn, der snart udstilles i Paris. Foto: Galleri Galschiøt..
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