Støt Danmarksindsamlingen og vind en stor skulptur af Jens Galschiøt

Køb skulpturen eller få den via lodtrækning

Kære Kunstforening
Jeg tænkte at jeres medlemmer kunne været interesserede i at byde på denne skulptur og samtidig støtte
Danmarksindsamlingen på lørdag.
Ellers kan man med bare en lille donation komme med i lodtrækningen om skulpturen, der jo ikke er helt
billig.
”Fuck Dobbelmoralen” er en støtteskulptur til Danmarksindsamlingen. Den en unik i kobber og man kan byde
på den på lauritz.com. Her er den allerede budt op på 26.000 og selv om det er billigt er det alligevel uden for de
fleste mennesker rammer for kunstkøb. Så nu har Christian Juhl (EL) lavet et slags støtte-lotteri hvor man kan støtte
via mobilepay, og derved få mulighed for at deltage i lodtrækning om skulpturen og få den hjem på Kaminhylden
- hvis altså, der bliver samlet penge nok ind til at den får det højeste bud.
Hvis det ikke lykkes Christian Juhl at købe den, vil alle pengene blive doneret til Danmarksindsamlingen. Så man
har altså mulighed for både at støtte de fattige børn, deltage i en kunsthappening om dobbeltmoral og oven i købet
få mulighed for at få en stor unik kobberskulptur i sin kunstsamling.
Se mere om projektet og skulpturen på denne hjemmeside.
Kærlige hilsener og god dag
Jens Galschiøt
Medieomtale af projektet:
DR - P4
ALTINGET (ugebrevet)
TV2
Avisen.dk (28.01)
Nordjydske Stiftstidende (s.9, d. 28.01)
Radio Odsherred
TV - Odense ser Rødt
P4 senere i dag (i forbindelse med interview med Christian Juhl (EL))
TV2-fyn på fredag (Jens Galschiøt præsenterer skulpturen)
Yderligere info:
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Hjemmeside med baggrundsinfo, billeder mm
Facebookside
Kontakt – Jens Galschiøt.
Tlf 6618 4058 / Mobil 4044 7058 - email: aidoh@aidoh.dk
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