Rundvisninger, støbekurser og burkaer på Galleri Galschiøt i ferien

Om private rundvisninger og støbekurser på galleri Galschiøt,
om muligheden for at ”genopleve” et burka-rigt folkemøde
og om at se Jim Lyngvild spise en kage i en burka...

Stort set alle Danmarks aviser samt radio og tv-stationer valgte at fortælle om burka-happeningen. Billedet ovenfor er
fra Magasinet Kunst

1.
2.
3.
4.
5.

Åbningstider og Støbekurser
Private rundvisninger på galleriet (50kr/person, min. 800kr)
Medier omtale om burkahappeningen
Kort film om burkahappeningen på folkemødet.
Podcasts fra vores folkemødedebatter

Kære
Sommeren er over os og selvom vi er glade for arbejdslivet på galleriet glæder mange af os
(Galschiøts gæve gallerister) til en god lang sommerferie, for det har været nogle hektiske måneder
med burkaer, skråtop-fingre og meget andet. Men bare roligt, en hård kerne af medarbejdere har
sats sig for at sikre at du alligevel kan komme forbi til et kulturelt ’kick’ og en kop kaffe sommeren
over.
Værkstedet holder åbent søndag – fredag kl 12-17 (lørdage er lukket), i perioden fra d. 8/7 - 5/8.
I perioden bliver der både modelleret og støbt og du kan gå på opdagelse i galleriets kunstudstillinger med værker af Galschiøt og en række andre kunstnere.
Du kan bestille en privat rundvisning (både inden- og udenfor åbningstiden) på galleriet med
Niaz, som er leder af Galschiøts kunst-skole og i øvrigt selv er en superdygtige kunstner/designer.
Vi har fået enormt god feedback om hans rundvisninger, hvor han både fortæller om de værkstedets
happenings og om processen med at lave kunst og skulpturer. Du kan ringe direkte til ham og lave
en aftale på tlf 2228 4975 eller 6618 4058. Det koster 50kr/person, dog minimum 800kr.
Vi afholder flere støbekurser over sommeren og resten af året, som afholdes af lederen af
kunstskolen, Niaz. Her kan du afprøve dine kunstneriske færdigheder og modellere og støbe dine
helt egne skulpturer. Kursisterne består af både amatører og professionelle skulptører, og bl.a.
støber Jim Lyngvild sine smykker her. Se nedenfor for datoer, priser og kontakter.
Efter en helt forrygende koncert med bluessangere Miriam Mandipira i sidste uge har vi fået blod
på tanden. I slutningen af august præsenterer vi således Rasmus Lybert, der sammen med en flok
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mongolske strubesangere kommer og spiller galleriet op. Mere om dette i næste nyhedsbrev.
Folkemøde, burkahappening og Lyngvild:
På årets folkemøde fyldte galleri Galschiøt endnu mere end vi plejer. Foruden vores egen scene
med storslåede debatter, inviterede vi til burkahappening og det blev da også det mest interessante
folkemøde vi endnu har deltaget i.  
Over 100 folkemødedeltagere kom og byttede alt deres tøj for en burka, hvorefter de gik ud
blandt folk og debatterede forbuddet. Tanken bag aktionen var at sætte forbudsdanmark på spidsen,
hvor det nu både er ulovligt at have burka på og at være nøgen og at vi skal passe på vores
frihedsrettigheder.
Til vores overraskelse kom flere orker (Ringenes Herre) forbi og støttede aktionen, for det viser
sig at de danske rollespillere bliver ramt af burkaforbuddet. De havde ellers anmodet folketinget om
at blive undtaget fra loven, men det blev overhørt, så nu får de et problem.
Aktionen var enormt alsidig og blandt de der der meldte sig som nøgne under burkaerne var folk
fra *Liberal Alliances ungdom, *Enhedslisten, *Venstres ungdom, *Bedsteforældre for asyl,
*Alternativet (selvfølgelig), *flere nudister, *to anti-islamofobi-aktivister, *en højskole, *en
efterskole og det løse.
Alle landets aviser, og større radio- og tv-stationer rapporterede om vores burkahappening og
en højreradikal folkemødedeltager brokkede sig over at man på folkemødet kun talte om burkaer.
Hele aktionen gik jo ud på at skabe opmærksomhed omkring problematikken kunne det næsten ikke
have været bedre. Se samling af presseomtale med 30 artikler her.
Vores burka-video gik viralt og blev set af 390.000 danskere. Vi havde lovet at der blev trukket
lod mellem alle der delte videoen på facebook. Og da den blev delt over 5.000 gange måtte vores
stakkels facebook-dronning Tereasa printe og klippe alle kandidaterne ud til lodtrækningen.
Vi fik fire burkapiger til at spise kage for at finde loddet med vinderen af konkurrence (loddet var
gemt i kagen). Til manges overraskelse viste det sig at være Jim Lyngvild der gemte sig under den
ene burka og ham der fandt vinderen og to af de andre burkapiger viste sig også at være temmelig
maskuline.
Vores scene fik fint besøg fra ministre, museumsdirektører og kultur-personligheder og det kom
der nogle enormt interessante debatter ud af. Alle debatterne blev optaget af professionelle lydfolk
og du kan høre og downloade dem som podcasts her! Der finder du også links til flere film om
burkahappeningen.
Det var alt! Denne nyhedsbrev-skribent takker nemlig af hos galleri Galschiøt for at drage ud i
den norske natur.
Det har været en fornøjelse at sende dig nyhedsbreve og jeg håber du også vil følge dem
fremover.
Kærlig Hilsen den gæve gallerist Lasse Markus

Galleri Galschiøt
Aktiviteter i 2018
Igangværende udstillinger
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Hjemløse i Kolding
Hvornår: 4. juni - 3. september, 2018.
Hvor: Gågaden i Kolding
Hvad: City Kolding udstiller Galschiøts' hjemløse-skulpturer i
byens gågade sommeren over. Udstillingen er ikke kun et
kulpturelt indspark. Den bruges også aktivt til at sætte fokus på
hjemløseproblematikken og Koldings socialforvaltning tager del i
projektet.

*******

Ny skulpturgruppe 'Skitser af
Homo Sapiens' udstilles i Viborg
Hvornår: 7. juni – 22. august
Hvor: Viborg Gågade
Info: Her


 
Handel har valgt at gentage successen med Galschiøts
skulpturer i byens gågader. I år bliver helt specielt, for byen
åbner for den første udstilling med Galschiøts nye skulptur-gruppe
'Skitser fra Homo Sapiens'. Vi glæder os meget til at se hvordan
de bliver modtaget.
Skitser til Homo Sapiens er en serie af menneske-lignende
skulpturer er inspirereret af Mosebogens skabelsesberetning om
verdens oprindelse. Her bliver mennesket skabt af ler. Uanset hvor
forskellige vi ser ud og hvorfra i verden vi kommer, er vi alle
skabt ud fra den samme "lerklump" - og det forpligter.

*******

Ærø Kunsthal udstiller Galschiøt
Hvornår: 1. juli - 31. august, 2018.
Hvad: Galleri Jarsbo udstiller værker af en række kunstnere,
herunder mange af Galschiøts værker. Se mere

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 16/7 – 20/7 Uge 29 Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
OBS: Kurset er fuldt! Ring 2083 9674 for at komme på
venteliste. Vi opretter nye kurser når der er nok.

August
Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 13/8 – 17/8 Uge 33 Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , (tlf. 2083 9674)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
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OBS: Kurset er fuldt! Ring 2083 9674 for at komme på
venteliste. Vi opretter nye kurser når der er nok.

*******

Kulturmøde Mors møder
Skitser til Homo Sapiens
Hvornår: 23-25 august
Hvor: Mors
Hvad: Galschiøt udstiller sine skulpturer Skitser til Homo Sapeins
på årets kulturmøde, så det glæder vi os til. Desuden deltager
Galschiøt som altid i forskellige debatter og arrangemneter. Mere
om dette senere på året.

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 27/8 – 31/8 Uge 35 Man-fre. 9-15.30 Ledige pladser
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole, (tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.


 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i
professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt.
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling.
Med teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der
opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af
gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering,
polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur. Underviser:
Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger
tlf.2228 4975.

September
Odense - Fundamentalismfernisering
Hvornår: 15. september – 2. december
Hvor: Odense
Se: kort video-intro til projektet.
Hvad: Projektet Abrahams Børn/Fundamentalism skal i 3
måneder skabe debat om jødedommen, kristendommen og islam,
religionernes ligheder og forskelle og mørke og lyse sider i
Odense og omegn.
Skulpturen Fundamentalism viser 600 af religionernes lyseste og
mørkeste citater og der lægges op til dialog i skoler, på biblioteker
mm.

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 10/9 – 14/9 Uge 37 Man-fre. 9-15.30 Få ledige pladser
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
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Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i
professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med
teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der
opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af
gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering,
polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og
billedhugger tlf.2228 4975

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 24/9 – 28/9 Uge 39,(Næsten fuldtegnet) Man-fre. 915.30:
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
OBS: Kurset er fuldt! Ring 2083 9674 for at komme på
venteliste. Vi opretter nye kurser når der er nok.

Oktober
Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 1/10 – 5/10 Uge 40, Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
OBS: Kurset er fuldt! Ring 2083 9674 for at komme på
venteliste. Vi opretter nye kurser når der er nok.

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 15/10 – 19/10 Uge 42 Man-fre. 9-15.30Ledige pladser
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole, (tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.


 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i
professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt.
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling.
Med teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der
opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af
gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering,
polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur. Underviser:
Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger
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tlf.2228 4975.

*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 29/10 – 2/11 Uge 44 (næsten fuldtegnet) Man-fre. 915.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
OBS: Kurset er fuldt! Ring 2083 9674 for at komme på
venteliste. Vi opretter nye kurser når der er nok.

November
Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 5/11 – 9/11 Uge 45, Man-fre. 9-15.30
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
OBS: Kurset er fuldt! Ring 2083 9674 for at komme på
venteliste. Vi opretter nye kurser når der er nok.


 
*******

Støbekursus i bronze/sølv på
Galleri Galschiøt
Hvornår: 26/11 –30/11 Uge 48, Man-fre. 9-15.30Få ledige pladser
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i
professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med
teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der
opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af
gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering,
polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og
billedhugger tlf.2228 4975

December
COP 24 i Polen.
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Hvis jeg ikke tager meget fejl ender vi med et ret stort happeningsetup til COP24 i Polen. Her skal den Gravide Teenager og
Survival of the Fattest igangsætte debatter om hhv. prævention og
bistandspenge til klima-tilpasning.
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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
E-mail: aidoh@aidoh.dk
websider:
Til Galleri Galschiøt
Til Galschøt hovedside
Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)
200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)


 
Facebook: Galleri Galschiøt   Jens Galschiot

******************************************

Videresend email
******************************************

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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