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Elfsborg gæster Esbjerg i næste uge. Hvis EfB vinder er klubben meget tæt på at gå videre.PS ugeavisen.dk/esbjerg

Kunst med samvittighed

Af Kim Westphal

PROVOKERENDE: Den pro-
vokerende og kompromis-
løse kunstner Jens Gals-
chiøt er på spil igen i Es-
bjerg.

Mandag ankom en række
af hans værker til UC Syd-
danmark, hvor de stude-
rende og andre interesse-
rede alt efter temprament
kan lade sig provokere el-
ler glæde sig over værker-
ne.

Udenfor ved hovedind-
gangen vil en række af
hans hjemløse skulpturer
hvile, og på Torvet på ud-
dannelsesinstitutionen vil
man møde en række af de
mange flygtninge, der er
her på denne klode.

Værket »Justitia – Survi-
val of the Fattest«  vil kun-
ne opleves i byens gågade,
Kongensgade, i enden ned
mod Jernbanegade.

En stor fed vestlig kvin-
de på ryggen af en udsul-
tet afrikansk mand proble-
matiserer fordelingen af
verdens ressourcer. og et
eksemplar af den »Indre
Svinehund«, som også tid-

ligere har været her i byen
kan opleves ved Heerups
Have.

Jens Galschiøt arbejder i
øjeblikket med et stort
monumentalt værk med
titlen: »FUNDAMENTA-

LISM«. En model fra dette
værk vil være udstillet på
Gammeltorv på UC Syd-
danmarks campus i Es-
bjerg. Skulpturen består af
bogstaverne i ordet Bog-
staverne er bygget op af
modellerede eksempler af
religiøse bøger - Den krist-
ne Bibel (gamle og nye te-
stamente) Den jødiske To-
rah og Koranen. 

Så selvom han efterhån-
den har lavet kunst i man-
ge år, har han ikke tabt
pusten. 

Det er UC Syddanmarks
Flemming Rendbo, der har
skaffet de forskellige vær-
ker til byen.

Respons kwe@ugeavisen.dk
dtelefon 76 11 42 17 n Triste flygtninge.

Op til den fede 
juletid stiller
Jens Galschiøt
spørgsmål ved vor
moral og etik.

nFJens Galschiøt provokerer og vækker til eftertanke

nFlemming Rendbo hjap til med at få skulpturerne på plads.

FotoTue Sørensen

POUL-ERIK 
SVENDSEN
FACEBOOK.COM/SOCIALDEMOKRATERNEPOULERIK

Alle skal, uanset 
pengepung, være i 
trygge hænder, hvis 
de bliver syge eller 
får brug for hjælp.
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“HAR DU SIKRET 
DINE NÆRMESTE?”
Hvem arver hvem? 
Har du taget stilling til hvem der skal arve dig?

Vi ser frem til at møde dig!

Med venlig hilsen
ADVODAN
6700 Esbjerg . Tlf. 7610 0088

GRATIS gennemgang af dit testamente
Den gældende arvelov giver mulighed for, at ægtefæller kan 
disponere over hele 75% af deres formue. Så uanset om du er 
enlig, gift eller samlevende kan et testamente være en god 
idé, hvis du gerne vil sikre dine efterladte!

DER ER GRATIS ADGANG – ALLE ER VELKOMNE
Åbent hus kl. 9.00-17.00 mandag den 11. nov. 2013 hos 
ADVODAN, Dokken 10, 6700 Esbjerg.

Ta’ gerne det nuværende testamente med og 
få advokatfuldmægtig Signe Brodtkorb fra 
ADVODAN til at gennemgå det.

ESBJERG 
VEJEN 
BILLUND 
GIVE 
KOLDING 

SIGNE BRODTKORB
sibr@advodan.dk

ADVODAN er i Sydjylland en af regi-
onens største advokatvirksomheder. 
Vi er i omegnen af 80 medarbejder 
– heraf er 32 jurister og vi arbejder i 
specialiserede teams. Det betyder, at 
vi har erfaring og kompetencer til at 
rådgive dig.


