
December: Gravid teenager foran Københavns Domkirke 
1. december (AIDS dagen) opstartede vi vores næste store kunsthappening ’I 
Guds Navn’. Krucifikset med den første gravide teenager blev opstillet i sam-
arbejde med domprovst Anders Gadegaard og menighedsrådet i domkirken. 
Projektet skal sætte fokus på katolikkernes og Bush´s indflydelse på præventi-
ons- og seksual-politikken. Vi forbereder opstillinger i Kenya, Rom, London 
og USA i løbet af 2007. 
http://www.aidoh.dk/InTheNameOfGod 

November 
Hjerneforsker møde i galleriet hvor professor Albert Gjedde Fortalte om hjernens evne til at spå, 
se http://www.aidoh.dk/Hjerne. Vi har i øvrigt igennem hele året haft en del aktiviteter i Galleri 
Galschiøt bl.a. teater fra Bolivia med 20 medvirkende, møde om krigen i Irak, samt et halvt 
hundrede aftenarrangementer med rundvisninger og foredrag.  

Kasper Markus som er vores web-master har brugt en god del af sit unge liv til at gennemarbej-
de vores kaotiske webside og den fremstår nu i en mere gennemskueligt udgave (håber vi!). 
http://www.aidoh.dk  

Oktober: 60-års fest, slangerelief og 4 millioner 
Værkstedets ubestridte leder, Kurt Hansen, fyldte 60 år og det blev 
fejret med en større reception hvor der kom hundredvis af gratulanter. 
http://www.aidoh.dk/Kurt 
 
Teatertruppen Teatro Trono fra Bolivia optrådte på galleriet med egne 
fortolkninger af kendte H.C. Andersen-fortællinger som Skyggen, Store 
Klaus og Lille Klaus samt Kejserens ny Klæder.  
http://www.aidoh.dk/BO 
 
Odense Kommune bevilgede i forbindelse med budgetforhandlingerne 4 
mil. kr. til Fortællerbrønden. Det betyder at projektet nu skulle være 
sikret. Dels har indsamlings-komiteen skaffet et større beløb, dels regner 
Borgmester Jan Boye med at rejse de resterende midler gennem private 
sponsorer i løbet af 2007. http://www.aidoh.dk/Fountain 
 
Marianne Michelsen har opbygget en 12 meter stor mosaik der pryder 
vores kunstskoles nye gårdhave. Skitserne til Slangemosaikken er lavet 
at Rey Morales og der er brugt 3 tons poleret granitsten til mosaikken. 
http://www.aidoh.dk/Marianne 
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Aktiviteter i 2006 
Udgået fra Jens Galschiøts værksted i Odense 

Februar: Skånes Sociale Forum, Lund, Sverige 
Hungerhæren og ’Survival of the Fattest’ drog til Sveri-
ge  for at blive opstillet ved  Skånes Sociale Forum i 
Lund hvor tusinder af skandinaviske græsrødder mødtes 
for at diskutere om en anden verden er mulig. Vi var 
inviteret af forummet til at udsmykke begivenheden. 
http://www.aidoh.dk/Lund06 
 
Indiansk møde på Galleri Galschiøt om hvordan india-
nerne tænker og situationen i Latinamerika. 
http://www.aidoh.dk/Bolivia06 

Marts: Balanceakten, Indien og Folketinget 
I samarbejde med Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net har vi opstillet 9 
Balanceakts-skulpturer i Skandinavien. 3  på Stortorvet i Oslo, 3 
på ?? i Göteborg og 3  i København midt på strøget ved Nytorv. 
Skulpturerne svajede over byerne i flere måneder og satte fokus på 
menneskehedens og naturens skrøbelige balanceakt.  
http://www.aidoh.dk/Norden06 
 
Da Galschiøt var på en privat ferie i Sydindien og i byen Cocin så 
han til sin store forbavselse en masse plakater på byens mure med 
hans egne skulpturer. Forklaringen var at en the-dyrker fra området 
havde vært til WTO mødet i Hongkong og der fået fotos af 
Galschiøts skulpturer. Disse fotos blev brugt til den omtalte plakat 
der skulle illustrere forholdet imellem den rige og fattige verden. 
Galschiøt var pavestolt over at de havde valgt netop hans skulpturer. 
http://www.aidoh.dk/India06 
 
Steen Gade fra SF rejste spørgsmål til kulturministeren om hvorfor 
Galschiøt aldrig fik støtte fra Statens Kunstfond. Ministeren kom 
med en noget tåget forklaring. http://www.aidoh.dk/Gade06 

Januar: Opbygning af kunstskole 
Påbegyndelse af omfattende ombygninger af bageste 
haller på værkstedet. Ombygningen skal ende i en 300 
m2 kunstskole hvor man kan lære den grundlæggende 
teknik til støbning af smykker og mindre skulpturer. 
Desuden får Niller Madsens tv-studie mulighed for at 
udvide til det dobbelte. Selv om der allerede har været 
sporadisk undervisning fra maj måned 2006 forventes 
ombygningen først færdig til sommeren 2007. 
http://www.aidoh.dk/metalgalleriet 



April: Videoinstallation om EU 
En interaktiv videoinstallation med 15 skærme, 
pc’er og masser af skulpturer indgik i  vores 
samarbejde med Niller Madsens projekt EUHva-
Nu, der oplyser om EU traktaten. Info-delen kan 
ses på nettet. 
http://www.aidoh.dk/hvanueu 

Juni: Giv Kinas studenter deres historie tilbage 
I samarbejde med den kinesiske demokratibevæ-
gelse har vi indskannet og lagt over 4.000 sider på 
internettet, der dokumenterer massakren fra den 
Himmelske Freds plads i 1989. Vi har samtidig 
sendt 10.000-vis af faxe og e-mails ud til vestlige 
uddannelses-institutioner med opfordringer om at 
udprinte dokumenterne og give dem til de mange 
kinesiske studenter der studerer i vesten. En aktion 
vi vil gentage hvert år omkring årsdagen for mas-
sakren 4 juni. 
http://www.aidoh.dk/4June89 

Maj: Europæiske Sociale Forum, Athen 
I Athen mødtes 40.000NGO græsrødder til 
socialt forum. Krakagården og aktivister 
drog af sted  fra værkstedet med 20.000 
plakater med ’Athen aforismer’ og en last-
bilfuld skulpturer for at være et af de kul-
turelle indslag begivenheden. 
http://www.aidoh.dk/Athens2006 

Juli 
Ringkøbing Kunstforening fejrede deres  40 
års jubilæum med en større udstilling af 
Galschiøts skulpturer hele sommeren i byen. 
Udstillingen har siden trukket mange forsider 
i de jyske dagblade dels p.gr.a. tyveri af en 
skulptur og følgende eftersøgning og fordi 
Ringkøbing-borgerne samlede 500.000 kr. 
ind for at købe skulpturen ’Survival of the 
Fattest’, eller ’Den fede Dame’ som den kal-
des ved vestkysten. 
http://www.aidoh.dk/Vestkyst 

September: Mexicansk kaos og Norge 
I forbindelse med Rey Morales udstilling på 
galleriet havde vi indkaldt til mexicansk møde 
med bl.a. Jens Lohmann og Doris Palvio om 
situationen i Mexico. 
http://www.aidoh.dk/Mexico06 
 
En af Balanceakt-skulpturerne er blevet perma-
nent opstillet som vartegn ved Numedal Folke-
højskole i Norge  i forbindelse med deres 100-
års jubilæum. 
http://www.aidoh.dk/Balance 

August: Livets Træ 
Livets Træ hedder den nye lystændings-skulptur til 
kirkerne, som Galschiøt i samarbejde med Folkekir-
kens Nødhjælp har skabt. Bronzeskulpturen blev lan-
ceret på menighedsrådenes landsmøde på Nyborg 
Strand og er allerede nu opstillet i 5 kirker. 
http://www.aidoh.dk/Kirkelys  


