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Kære

Det er lykkedes os at få den 8 meter høje ”Skamstøtte” stillet foran folketinget. Det bliver en fed
kunstmanifestation til støtte for aktivisterne i Hongkong.
 
Vi har knoklet som sindssyge for at få lavet den klar, så nu er den garneret med 4 Hongkongaktivister i kobber på
siderne. Det ser vildt godt ud. Se billederne i dette brev.

Vi samler penge ind til kunstmanifestationen på mobilpay 832583, så send os en skærv. Alle, der sender over 50
kr, er med i en lodtræknig om en lille bronzeskulptur af en Hongkong skulptur (25 cm).

Jeg håber at vi ses til ferniseringen på Slotspladsen foran Christiansborg d.23/01 kl. 12:00. Vi kommer en masse
fra Galleri Galschiøt.

Er du i ålborg, er der også en ferniserig d 25 jan.på en Galschiøt udstilling  hos Jarsbo Contemporary Art.
Udviklingsminister Rasmus Prehn og kunstneren åbner kl 11:00.
 



Følg vores aktiviteter på vores facebookside: Galleri Galschiøt/Jens Galschiøt
 
Kærlig hilsen og godt nytår,
Jens og Galleristerne
 

PRESSEMEDDELELSE:
 

Skulptur rejses foran Folketinget i solidaritet med Hongkongs demokratibevægelse
 
På Christiansborgs Slotsplads i København vil en otte meter høj Skamstøtte med forvredne kroppe blive rejst
torsdag den 23. januar i solidaritet med demonstranterne i Hongkong, som kæmper for at bevare deres
frihedsrettigheder.
 
Skulpturen er lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt, og ambitionen om at opstille skulpturen foran
Folketinget er realiseret i samarbejde med Alternativet og Amnesty International Danmark. Det grønlandske parti
Inuit Ataqatigiit (IA), SF, Enhedslisten og Fremad støtter også op om kunstmanifestationen. 
 
”Hongkongs borgere har kun en chance for at bevare deres ytrings- og organisationsfrihed, hvis de bliver
bakket op af os i Vesten - også selv om vi kun har mulighed for at give dem moralsk støtte. Jeg har talt med dem, der
kæmper i demokratibevægelsen og ved, at denne støtte er afgørende for dem,” siger Jens Galschiøt.
 
Galschiøts Skamstøtte er en serie af skulpturer, der markerer grove overgreb mod humanismen. Den blev
oprindeligt lavet for at markere de kinesiske myndigheders blodige nedkæmpning af et fredeligt studenteroprør på
Den Himmelske Fredsplads i Beijing i 1989. Hundreder, hvis ikke tusinder af ubevæbnede demonstranter og civile
blev dræbt.
 
”Skulpturen blev første gang opstillet i samarbejde med Hongkongs demokratibevægelse for 23 år siden. Den
er blevet en af de vigtige symbolske skulpturer i byen. Siden dengang har jeg arbejdet sammen med kunstneriske og
politiske aktivister både inden og uden for Kina,” siger Jens Galschiøt.
Tre Skamstøtter er placeret permanent i Hongkong, Mexico og Brasilien. Skamstøtten på Christiansborgs Slotsplads er
en modificeret version, hvor Hongkong-aktivister er en del af skulpturen.

 
Menneskerettigheder under pres
 
Skulpturen skal stå i tre måneder foran Christiansborg, hvor aktivister vil arrangere forskellige happenings
omkring den. Blandt andet kan danskerne skrive deres mening om situationen i Hongkong på en såkaldt ”Lennon
Wall”, der er en slags offentlig opslagstavle, som demokratibevægelsen i Hongkong flittigt bruger i gadebilledet.
 
For Alternativet var det oplagt at være medarrangør af initiativet.
”Vi har længe sat massivt fokus på den foruroligende og dybt kritiske situation i Hongkong, både parlamentarisk med
samråd og ministerspørgsmål og som valgobservatører på gaden i Hongkong,” siger Alternativets politiske leder Uffe
Elbæk og fortsætter:
 
”Vi har vist vores støtte og engagement for hongkongernes skyld, men også fordi konflikten fortæller en langt
større historie om menneskerettigheder under pres over alt i verden med for eksempel angreb på ytringsfrihed,
forsamlingsfrihed og introduktion af helt nye tyranniske virkemidler som ansigtsgenkendelse, som vi også forsøger at
bremse herhjemme med et forbud.”
 
Amnesty International har udgivet rapporter og analyser om, hvordan Hongkong-borgernes frihedsrettigheder er
blevet indskrænket, efter at bystaten blev givet tilbage til Kina i 1997, og har dokumenteret overdreven
magtanvendelse og politivold mod demonstranterne.
 
”Det er vigtigt at vise solidaritet med de mennesker i Hongkong, som kæmper for ytrings- og
forsamlingsfrihed. Vi vil ikke acceptere, at fredelige demonstranter bliver banket, fængslet og forhindret i at give
udtryk for deres mening. Menneskerettigheder gælder alle steder – også i Kina,” siger Trine Christensen,
generalsekretær i Amnesty International Danmark.
 

Der er fernisering for Skamstøtten kl. 12. den 23. januar 2020, hvor Jens Galschiøt, Alternativet, Amnesty
International Danmark vil tale.



 
 
For yderligere information kontakt:
 
Jens Galschiøt, kunstner. Mobil: 4044 7058
Malene Haakansson, pressechef i Amnesty International Danmark. Mobil: 2565 2075
Rune Langhoff, presserådgiver, Alternativet. Mobil: 6162 4778
 
Foto og info hereller hos  Jens Galschiøt, aidoh@aidoh.dk Mobil: 4044 7058

 

 

Galschiøt Aktiviteter i 2020

Januar
Lørdag d.18 januar: Udviklingsminister Rasmus Prehn åbner kl 11:00
Galschiøt udstilling i Ålborg hos Jarsbo Contemporary Art, Adelgade 2
9000 Aalborg. Galschøit fortæller om sine kunstprojekter.

 .
Info hos Gitte Jarsbo, 60191286 ,info@jarsboart.dk , www.jarsboart.dk
 

*****

 

Fernisering på Christiansborgs Slotsplads ´torsdag d 23 januar kl 12:00

****

13. -17. jan.:  Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se 
 Tilmelding her

****

25 Jan.: Jens Galschiøt er med i opløbet til Årets Fynbo. Det afgøres d. 25.
januar.

 

Februar
 

29. feb.: Galschiøt udstiller i sin fødeby, Fredrikssunds
Kunstforening. Fernisering i Langes magasin lørdag d. 29. februar kl
13:00. Info hos Gitte Stagis 2068 1026.

 
 
 
 

Hele 2020
 
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt
 
Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt.
 

 

 

http://www.galschiot.com/
mailto:aidoh@aidoh.dk
mailto:info@jarsboart.dk
http://www.jarsboart.dk/
http://www.pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/


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
 
Hvor: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole, ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.
 
*****
 
 
Kurser i samarbejde med Pårup kunstskole: Keramik og skulptur,  
Portrætmodellering,  Meditation   og  TRE træning.
 
13. -17. jan. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
3. - 7. feb. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 

24. -28. feb. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

16. - 20 marts 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

30. marts – 3. april 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

20. -24. april 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

11.-15. maj 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

1. - 5. juni 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

22. -26. juni 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

13. -17. juli 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

3. - 7. aug. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

24. - 28. aug. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

14. - 18.sep. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

5. - 9. okt. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

26. - 30. okt. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,

 

 

 
 

 
" Homo Sapiens serien" alle 21 skulpturer med lyssætning
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tilmelding her

16. - 20. nov. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her

7. - 11. dec. 2020: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 

******
 

Kurses i samarbejde med Pårup kunst : Keramik og skulptur,  
Portrætmodellering  Meditation   og  TRE træning

 

 

 

 

Besøg Galleri Galschiøt
 
Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på
2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private
kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens
værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted, Tv-
studie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 10.000 m2 og er åbent for publikum på alle
arbejdsdage mellem kl. 9 og 17 og søndage fra 12 til 16. Der er lukket om
lørdagen.
 
Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.
 
Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N -  Email:
 aidoh@aidoh.dk  -  Info se galleriets webside:   - Tlf: 6618 4058 
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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
 ******************************************

mailto:aidoh@aidoh.dk
http://www.gallerigalschiot.dk/
http://www.aidoh.dk/
http://www.aidoh.dk/new-struct/About-Jens-Galschiot/CV.pdf
http://www.aidoh.dk/new-struct/forlaget-aidoh/jeg-anklager/Jeg-anklager.pdf
https://www.facebook.com/pages/Galleri-Galschi%C3%B8t/253793748077349?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/galschiot.official
https://ymlp.com/forward.php?id=QxHe6


 

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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