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Pressemeddelse fra Galschiøts værksted 3 okt 2014 om Svinehunde og fede damer
  
 

 

  
 

 

 
 

 
’Min  Indre  Svinehund’,  ’Den  Fede  Dame’  og  ’Balanceakten’  er  alle  skulpturer  af  den  fynske
billedhugger Jens Galschiøt og de skal nu stilles op i fødevareministeriet.

På mandag kl. 15 kommer Dan Jørgensen på besøg på Galleri Galschiøt,  hvor der vil være en lille
ceremoni og et glas vin i forbindelse med overrækkelse af de tre skulpturer, samt mulighed for interviews
med ministeren og kunstneren. 
 
Galschiøt blev kontaktet af Dan Jørgensen umiddelbart efter han blev fødevareminister. Dan Jørgensen
fortalte  at  han  altid  har  holdt  af  Galschiøts  skulpturer  som ministeren  tilfældigt  var  stødt  på  i  mange
forskellige sammenhænge, både lokalt i Danmark og i internationale sammenhæng i EU-parlamentet og i
Afrika.
 
De aftalte at ministerkontoret i fødevareministeriet nu skal danne rammen om en udstilling af de tre
kontroversielle skulpturer. På grund af pladsforhold er det dog mindre modeller i bronze der udstilles.
 
Galschiøt fortæller om forløbet: ”Jeg viste godt at Dan Jørgensen kunne lide mine skulpturer, men jeg blev
ret forbavset over at han ligefrem ville stille dem op i fødevareministeriet. Min erfaring med politikkere er
ellers at de som oftest ikke er særliget modige omkring kunst og tit vælger at stille mainstream-kunstværker
op, der er anerkendte i de finere kulturkredse som værende god kunst. Så jeg tager hatten af for at han
vælger at gå imod strømmen og udstille Svindhunden, Den Fede Dame og Balanceakten – skulpturer der
netop sætter spørgsmålstegn ved den måde vi har skruet vores samfund sammen på” slutter Galschiøt.
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Overrækkelse og ceremoni.
Tid: Mandag d. 6. oktober kl. 15-16.
Sted: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N.
Dan Jørgensen kan kontaktes gennem rådgiver Morten Damm Krogh på: 61 88 90 16, mdkr@fvm.dk. 
Jens Galschiøt kan kontaktes på: 6618 4058 (i weekenden 4044 7058) og aidoh@aidoh.dk
 
Fotos: Link til en masse foto af skulpturerne til fri afbenyttelse
 
Beskrivelse af skulpturerne:
 
Min Indre Svinehunden: Svinehund:
 
Den fede dame: Survival of The Fattest: beskrivelse
 
Balanceagt skulpturerne: Balanceakten
 
 
 
Om Jens Galschiøt: 
·        
Om Jens Galschiøt på Wikipedia:
Portræt af Jens Galschiøt (engelsk) CV (PDF) 
Galschiøts hjemmeside: Galleri Galschiøt
 
 Kontakt til Jens Galschiøt:

E-mail: aidoh@aidoh.dk, Internet: www.aidoh.dk, tel. +45 6618 4058, Banevænget 22, DK-5270 Odense 
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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
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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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