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Pressemeddelelse fra kunstneren Jens Galschiøt om terror i københavn
 

 
Så kom terroren for alvor til Danmark. Det er ærgerligt at nogle få ekstremistiske galninge kan
erobre dagsordenen ved at skyde mennesker. Jeg er sikker på, at vi alle tager afstand fra disse afskyelige
handlinger.
 
Der er ingen undskyldning for at angribe en synagoge og et debatmøde. Netop ytrings-, debat- og
religionsfrihed er grundlæggende for vores samfund og værdier, vi alle må stå sammen om at forsvare.
Jeg støtter Lars Vilks og alle andre kunstneres ret til at tegne, hvad de vil. Men det er ikke det sammen
som, at jeg som kunstner føler mig forpligtiget til selv at lave tilsvarende udsagn.
 
Jeg tror ikke på, at man skaber dialog og tolerance ved at mobbe og tirre folk med kunst, som
forhåner noget, som de betragter som helligt. Hvis man kommer med krig, så får man krig.
 
 Det er ikke rigtigt, at man ikke kan bruge kunst til at skabe dialog mellem jøder-, kristne og
muslimer. Jeg har netop åbnet en udstilling med en kæmpeskulptur om religiøs fundamentalisme på
kunstcenteret Silkebog Bad. Tusindevis har allrede været og se den, og der har været en rigtig god
dialog imellem de besøgende.
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Så kunst kan man både bruge til at skabe forsoning og dialog og til at skabe uforsonlighed og krig.
 
Jens Galschiøt, 15. februar 2015
 
 

  

 
Lidt baggrund

  
Udstillingen åbnede de 17 februar. med en invitations mail der havde en næsten
profetisk titel : Fernisering af en fundamentalisme-skulptur skyggen af
terror
 
Det allervigtigste er at dialogen fungerer.  Udover udstilling af skulpturen
har museumsdirektør Iben From opbygget nogle spændende dialogrum med
quiz, citatsøgning, læseafdeling, kommentar lapper m.v. og visning af citaterne
på 8 sprog og har bl.a. etableret et samarbejde med skoletjenesten KK44 om
rundvisninger.
 
Det er blevet fantastisk spændende. Aldrig har så mange mennesker haft en så
fredelig dialog om de monoteistiske religioner i Silkeborg.
 
Måske kan kunsten noget, som andre kommunikationsformer ikke kan.
 
-Hvornår har man sidst hørt om, at tusindevis af mennesker besøger en
udstilling og går i dialog med hinanden omkring noget så tungt som den
monoteistiske religioners dogmer sat i relation til vores og andres civilisation.
 
-Og næsten endnu mere imponerende er, at det er lykkedes at få 100-vis af
skoleelever til at blive optaget af og interessere sig for en sammenlignende
analyse af de tre religiøse bøger toraen, biblen og koranen.
 
 
****
Info om Galschiøt, 'Fundamentalism' skulptur og Abrahams Børn
 
Kontakt til "Abrahams Børn"  sekretariatet: Sekretariatsleder Lasse
Markus 6618 4058/mobil 6170 3083
 
Abrahams Børn-hjemmesiden:  www.fundamentalism.dk  
 
Om kunst projektet:  Introduktions-mail  -Introfilm - Wikipedia  -
Medieomtale eller Foto
 
Pjecer med beskrivelse og citater fra Abrahams Børn projektet: Pjecerne
findes på: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Polsk, og
Arabisk.
 
Interaktive dialog værktøjer på 8 sprog:  Quizzen – Citatsøgning -
Pauseskærme
  
 
 
Om Jens Galschiøt : Wikipedia -  CV (PDF)  (engelsk) -  Kunstbog,
 
Kontakt: Jens Galschiøt .Banevænget 22, 5270 Odense N , Danmark- e-mail:
aidoh@aidoh.dk  , tlf 6618 4058-Mobil 4044 7058
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Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.

Kontakt til værkstedet:

Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf : (+45) 6618 4058
Fax:(+45) 6618 4158

E-mail: aidoh@aidoh.dk

websider:
Til Galleri Galschiøt
Til Galschøt hovedside
Til Abrahams Børn projektet

Database over Galschiøt skulpturer (ikke opdateret ;-)

Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)

200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)

Facebook:
 
Abrahams børn

Galleri Galschiøt

Jens Galschiot 
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Af- og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt

Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min e-mail fra denne liste

Vil du opdatere dit navn-email m.m på listen:  Opdater min profil

Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste
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