Albertslund åbner kunstmuseum i byens rum
Udstillingen ”Kunst med budskaber” med over 50 store markante kunstinstallationer af den
danske og internationale kendte billedhugger Jens Galschiøt kommer til hovedstadsområdet og
vises fra 24. maj til 23. juni 2013 i Albertslund.
Den fynske billedhugger Jens Galschiøt udstiller store markante skulpturer med stærke
budskaber om humanisme, menneskerettigheder og miljøproblematikker ude i det offentlige
rum i Albertslund samt på byens kunstudstillingssted Birkelundgård.
Udstillingen byder på verdenspremiere af en ny markant og debatskabende kunstinstallation af
Jens Galschiøt. Tre af bogstaverne i Galschiøts kontroversielle værk med religiøse citater
FUNDAMENTALISM udstilles for første gang for offentligheden.
”Mine kunstinstallationer rejser rundt i hele verden, hvor de skaber debat og sætter fokus på
menneskerettigheder og globale problemer, som vi alle har et stort medansvar for. Det er
første gang mine skulpturer vises samlet i hovedstadsområdet. Hidtil har en så stor udstilling
af mine værker kun været vist på Randers Kunstmuseum” udtaler Jens Galschiøt og
fortsætter: ”Jeg er rigtig glad for, at Albertslund tør kaste sig ud i en så stor udstilling.
Albertslund prioriterer kultur, miljø og klima højt og da byen samtidig rummer nationaliteter
fra det meste af verden, er det et oplagt sted for mig for at nå ud med min kunst og
budskaber til hovedstadens befolkning.”
Det er en kunstudstilling udover det sædvanlige. Det er en udstilling, hvor vi bevæger os
mellem kunst og politik. Det er skulpturer af høj kunstnerisk kvalitet med tydelige budskaber.
Udstillingen åbnes med en fernisering fredag den 24. maj, kl. 16 – 19 på Birkelundgård,
Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund. Jens Galschiøt er til stede ved ferniseringen.
Æren for at have fået den store spektakulære udstilling med Galschiøts værker til
hovedstadsområdet har byens ihærdige kunstforening. Det er Albertslund Kunstforening, der
med en skare ildsjæle i et samarbejde med Jens Galschiøt og Albertslund Kommune står bag
planlægning og gennemførsel af udstillingen. For at gennemføre udstillingen er en række
lokale samarbejdspartnere inddraget bl.a. Integrationsrådet, Albertslund Agendacenter,
hjemløseprojektet hjælpeløs.dk, Kulturhuset Birkelundgård, Albertslund Centret, Albertslund
Biblioteket og Albertslundposten.
På Birkelundgård udstilles samtidig ekspressionistiske malerier af billedkunstner Michael
Grønlund, der i 2009 blev kåret som årets kunstner i Norge. Se mere om udstillingen på
www.albkunst.dk, herunder åbningstider på Birkelundgård og tilbud om omvisninger.
Kontaktpersoner:
Jens Galschiøt: aidoh@aidoh.dk , tlf. 6618 4058
Albertslund Kunstforening: Troels Busk: albkunst@albkunst.dk, tlf. 2066 0933 og
Ole Kristensen: ole.kristensen@hyldenet.dk, tlf. 2271 5697

