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�De har fået folk til at standse 
på gaden i Hong Kong, Mexi
co og København, så det er 
ikke mærkeligt, at de vir
ker på samme måde for den 
mand, som tilfældigvis har 
løftet blikket mod en skulp
tur, der er flyttet midlertidigt 
ind midt i Randers.

Han taber både mund og 
tid. Læser på skiltet og træder 
et par skridt tilbage for at få 
alle de mange meter med.

Og sådan skal det være, hvis 
man spørger inspektør Lise 
Jeppesen fra Randers Kunst
museum.

 Kunst må gerne ville mere 
end sig selv, siger hun, der fra 
1. juni bliver stedets direktør.

Allerede nu har hun gjort 
noget, som ingen anden mu
seumschef hidtil har villet.

Hun har inviteret Jens Gal
schiøt indenfor og installeret 
hans store bronzefigurer få 
meter fra værker af ubestridte 
spidser som Anna og Michael 
Ancher, museets store Sven 
Dalsgaardsamling, Johan
nes Larsens svaner og Adam 
Fischers kubistiske ”Danser
inde” fra 1917.

Der er gjort plads til Gal
schiøts politiske budskaber i 
tre rum, og væggene er ma
let sorte. Her kan man blandt 
andet finde en enkelt udgave 
af ”Min Indre Svinehund” og 
”Skamstøtten”, som gav Jens 
Galschiøt verdensberøm
melse i form af avisomtaler i 
tusindvis, og som ifølge Lise 
Jeppesen var det værk, der 
løftede ham op i kategorien 
”verdens kunstner”.

 Det er ikke til at komme 
uden om, at Jens Gal schiøts 
kunst er drøninteressant. 

-�Galschiøt��
er�en�ener��
i�Danmark

■■Som■det■første■museum■inviterer■Randers■
Kunstmuseum■Jens■Galschiøt■indenfor

Han er en ener på den danske 
kunstscene, siger Lise Jeppe
sen.

Kunst�i�folkets�hus
Randers Kunstmuseum be
finder sig på 2. sal af byens 
kulturhus. Nedenunder er 
egnsmuseum, bibliotek og en 
café, og det er med til at lega
lisere udstillingen, medgiver 
Lise Jeppesen. Det er folkets 
hus. Alligevel undrer det hen
de, at andre museer ikke før 
har inviteret Galschiøt ind.

 Museers opgave er ikke 
alene at formidle æstetik. Vo
res opgave er i lige så høj grad 
at være etiske, siger hun, der 
ruller hele historien ud ved 
at afspille videooptagelser 
fra Galshiøts happenings og 
installere en del af de ikoner, 
som kunstneren er inspire
ret af, når han arbejder på sit 
værksted hjemme i Næsby.

 Hvis du lægger mærke til 
det, så bruger Galschiøt sam
me greb, som man oplever i 
kirkekunst. Værkerne er isce
nesat, og de har den samme 
stærke appel, som når man 
hører orglet spille, og det er 
ikke spor mærkeligt, for han 
er meget inspireret af religiøs 
kunst, siger Lise Jeppesen.

Det�første�møde
Første gang, Lise Jeppesen 
blev konfronteret direkte 
med Jens Galschiøts værker, 
var på Institut for Æstetetiske 
Fag på Aarhus Universitet, 
hvor hun læste kunsthistorie.

En del af de udhungrede 
drengeskikkelser fra værket 
”Hungermarchen” var stillet 
op, og for Lise Jeppesen blev 
de et klart modtryk til den 
skønhed, der ellers fik megen 
opmærksomhed på institut
tet.

 Det gik op for mig, at uan
set om man er enig med Gal
schiøt eller ej, kan man ikke 
undgå at blive rørt af hans 
værker og tage stilling til dem, 
siger hun.

De sultne drenge er også 
med i Randers, hvor hun har 

valgt at foretage et rent poli
tisk snit gennem kunstnerens 
arbejde gennem mere end 20 
år, og derfor har hun end ikke 
skelet til den lokalpolitiske 
debat om H.C. Andersen, der 
finder i Odense, selv om hun 
ved, den fylder meget.

Det tætteste, udstillingen 
i Randers kommer på H.C. 
Andersen, er et eksemplar af 
figuren ”Den lille pige med 
mobiltelefonen”, som er pla
ceret i udstillingens ene ende.

Om�at�gå�til�kanten
Det er ikke første gang, Ran
ders Kunstmuseum inviterer 
en kontroversiel kunstner 
indenfor, og det bliver heller 
ikke sidste.

Når Kunstrådet afviser at 
støtte Galschiøtudstillingen 
økonomisk med den begrun
delse, at udstillingen ikke er 
”kunstfaglig eller kunstnerisk 
interessant”, ansporer det 
bare den kommende direktør 
yderligere.

Så kan hun godt blive trod
sig, siger hun, der ikke ønsker 
et museum, der svæver som 
en finkulturel perle øverst 
oppe i kulturhuset.

 Vi ser det som en opgave 
at gå til kanten, men med 
denne udstilling sprænger vi 
rammerne mere, end vi før 
har gjort. Hver gang er det ud 
fra samme ønske om at brede 
kunsten ud til folk, siger Lise 
Jeppesen, der altid grundlæg
gende har interesseret sig for, 
hvad der er kunst, og hvad der 
ikke er.

Og som ikke ligger søvnløs 
over, hvordan museets besø
gende tager imod udstillin
gen.

 Vi sørger altid for, at der 
er noget for alle, og vi plejer at 
få pænt med besøgende. Selv
følgelig vil der være nogle, der 
ikke kan lide denne udstilling, 
men for dem, der ikke bryder 
sig om politisk kunst, kom
mer der en guldalderudstil
ling i august, siger hun.

■■Fra nogle af kritikerne af de monumentale værker har Lise Jeppesen hørt, at Galschiøts vær-
ker ikke fungerer, fordi den er alt for ”umiddelbar aflæselig”. - Men prøv en gang at overveje, hvis 
det modsatte så skulle være udtryk for god kunst: Skal den så være så svært tilgængelig som 
mulig for at være god? Det giver jo ingen mening, siger hun.

Af Malene Birkelund
mal@fyens.dk

[�Vi�ser�det�som�en�
opgave�at�gå�til�kanten,�
men�med�denne�udstil-
ling�sprænger�vi�ram-
merne�mere,�end�vi�før�
har�gjort.
Lise Jeppesen, direktør, Randers 
Kunstmuseum - fra 1. juni


