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Jens Galschiøt: Survival of the fattest, 2002.
Kobber, 100 x 80 x 300 cm. Tilhører kunstneren.

UDSTILLINGEN
Fra den 20. april til den 22. juli
2012 er det med stor fornøjelse
Randers Kunstmuseum kan vise
en soloudstilling med billedhuggeren Jens Galschiøts
politiske skulpturer fra 1993 til
i dag.
Det er første gang Galschiøts
værker præsenteres på et dansk
kunstmuseum, da hans skulpturer
som oftest præsenteres udenfor
kunstinstitutionens rammer, som
visuelt blikfang for de politiske
og samfundskritiske kampagner
verden rundt, som ligger hans
hjerte så nært.
På udstillingen vises en lang
række stærke og ekspressive
skulpturer fra 1993 til i dag, der
forholder sig til samfundets
problemer, vold, drab, racisme,
intolerance, hungersnød, forurening og meget andet. Her kan
også opleves en række film
med skulpturerne fra verdens
brændpunkter.
Der er fri entré til udstillingen.

ARRANGEMENTER

I forbindelse med udstillingen
opstilles en række skulpturer i
Randers midtby. Oplev den 8
meter høje skulptur Skamstøtten,
der også er opstillet i Hong Kong,
Mexico og Brasilien på Østervold,
en række skulpturer af Hjemløse
rundt omkring på byens pladser
samt en række andre værker.
Opstillingen er tænkt som en
ekstern platform for byens
museum til byens borgere og
gæster, en måde hvorpå museet
kan sprænge sine egne rammer,
men som værker af en anerkendt
kunstner er skulpturerne samtidig
en berigelse af byens rum og en
begivenhed i sig selv.
Galschiøt knytter som Streetartist
an til den internationale kunstscene.

I forbindelse med udstillingen
inviteres til en række traditionelle
og utraditionelle særarrangementer på Randers Kunstmuseum
og i Randers Midtby.
FOREDRAG MED JENS
GALSCHIØT.
Torsdag den 24. maj kl. 19
fortæller Jens Galschiøt om sine
projekter, sine samarbejder med
humanitære organisationer og
viser rundt på udstillingen Mellem
kunst og politik 1993-2012.
Entré 75. kr.
Randers Kunstmuseums Venner:
Fri entré
Sted: Randers Kunstmuseum

Jens Galschiøt: Flygtningeskibet, 2010,
Flygtningeskibet ankommer til Randers.

OFFENTLIGE OMVISNINGER
Søndag den 3. juni og søndag den
1. juli er der offentlige omvisninger i udstillingen og skulpturvandringer i byens rum. Varighed
ca. 1,5 time. Mødested: Randers
Kunstmuseum. Fri entré.

Jens Galschiøt: Hungermarchen, 2002.
Kobber. Hver 170 cm.
Opstillet ved Institut for Æstetiske Fag,
Århus Universitet.

BOOK EN OMVISNING
Der kan bestilles yderligere
omvisninger i udstillingen og i
Randers Midtby ved henvendelse
til Randers Kunstmuseum.
Omvisninger er gratis for skoler
fra Randers Kommune. Øvrige
grupper koster 400 i hverdagene
mellem 8 og 16. 600 kr. om
aftenen og i weekenden.
ÅBNINGSTIDER
Tirsdag til søndag 10-16,
mandag lukket.
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Jens Galschiøt: Skamstøtten, 1995.
Fiberbeton. 800 cm.
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