Red Dante – Fuck Q-park´s parkeringskælder
En kunstinstallation af Jens Galschiøt i anledning af 700 året for Dantes død
på Dantes Plads, Kbh. fra 13 september til nov. 2021

Dante går i dialog med det 21. århundrede
Invitation til fernisering mandag d. 13 september 2021 kl. 17
på Dantes Plads, 1556 København V

Invitation til fernisering: mandag d. 13 september 2021 kl. 17
på Dantes Plads, 1556 København V
En kunstinstallation af Jens Galschiøt i anledning af 700 året for Dantes død,

Red Dante – Fuck Q-park´s parkeringskælder
Dante går i dialog med det 21. århundrede
Hermed inviteres du/ I til fernisering af en ny kunst -installation af Jens Galschiøt, der markerer 700-året for Dantes død september 1321 og det historiske kulturelle fællesskab mellem
Italien og Danmark.

Skuespiller Nicolas Bro vil som entertainer styre ferniseringen med blød hånd.
Taler af:

Direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam,
Professor, dr. jur. et phil. Ditlev Tamm,
Kunstner Jens Galschiøt
og andre indslag
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Baggrund for kunstinstallationen
Galschiøt har skabt en kunstinstallation, der skal
bringe Dante Alighieri (1265-1321) samt hans liv og
tanker ind i det 21. århundrede.
Galschiøt vil lade skulpturerne gå i dialog med beskueren om, hvorledes det er at leve i en moderne pulserende storby som København.

Ligesom Dante ønsker han at inddrage offentligheden i denne dialog, ikke mindst omkring de demokratiske processer - eller mangel på samme – i særdeleshed omkring Dantes Plads.

Her ønsker Q-Park og Københavns Kommune at
omskabe Dantes nuværende grønne Paradis til et Dantes sorte Parkerings-Helvede på trods af mange protester fra institutioner, foreninger, beboere og erhvervsdrivende.
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Udstillingen vil bestå af en række af Jens Galschiøt ikoniske kobberskulpturer fra
tidligere internationale manifestationer.
Det drejer sig om 4 skulpturer af værkerne ”Min Indre Svinehund” (230 cm), ”Fuck
Dobbelt Moralen ” (260cm) og den græske søjle/sokkel (280 cm). Disse skulpturer
kombineres med en række ny-producerede skulpturer af en råbende Dante (70 cm),
der placeres på den græske søjle sammen med ”fuck Dobbelt Moralen”- De 4 svinehunde står rundt om den græske søjle.
Det hele arrangeret i en stram geometrisk og symbolsk
orden som var almindelig i middelalderen.
På vegne af Beboerforeningen for Dantes Plads og
nærliggende omgivelser
Venlig hilsen Jette Ingerslev
Kontakt ang. udstillingen:
Jette Ingerslev, jetteingerslev@dadlnet.dk Tlf. 4072 3872
Jens Galschiøt, Jens@Galschiot.com , Tlf. 4044 7058

Besøg Galleri Galschiøt - Fri entré

Åbent alle hverdage 9.00 - 17.00 søndag 12.00 - 16.00
Lukket helligdage og lørdage
Banevænget 22, 5270 Odense N
Tlf.66184058- aidoh@aidoh.dk
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-www.GalleriGalschiot.dk

