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Lig på Rådhuspladsen
Sid. 10

Provokation på I

Rådhuspladsen i
Om to ugElC vil otte, stol'e glascylindre 1
med modeller af menneske-Hg blive,
opstillet på Rådhuspladsen. Udstil· ~

lingen af Jens Galsehiots pl'ovoke-1
rende insta.l1otionskunst vil med ga~.
ranli vække bAde debat, bcundrini
og forargelse. . _

2 OlU, 1997
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I'ROVOKUNST Jens Galschiøt bag installation om unge i København

?

Udklip af;

Morgenavisen
Jyllands·Posten

Af N[ELS DITLEV

Menneslie-lig af gummi udstilles på Rådhuspladsen
\ol~ .

Den kontroversielle happe- syn vil mode fodgængerne bat Igang. MeD selvfølgelig ge, har han tidligere vist nemlig minde os om de dede .Ideen er at objektivisere 1000 unge diskutere Køben-
ning-kunstner'Jens Ga1schiot p.l RAdhuspladsen om tre ved jeg g~.t, at det kan for~ med flere ~t-happening~,' dyr i sprit, ~om vi blev præs- ~enneskeneog sætte ~nker havns Ko~unesung· l
laver provokerende gummi- uger. arge. fordi leg bruger meget blandt andet SkalJlStetten enteret for 1 skolen. I gang. På den måde vil jeg domspolihk.
k l t takt t'l B...Ig værket, som eren op· stærke udtryksfollller, og i Hong Kong i forbindelse Installationerne"il re- pille \Tl:!den ud afbesku~ Det er Kobenhavm Korn-

s SJ p urer som op l takt til en ungdomskonfe- fordi jeg arbejder med døds- med Kinas overtagelse af præsentere oUe forskellige ren," forklarer Jens Gal- mune, som betaler for bilde
ungdomskonference. renee, sth installations- symboler,.. siger Jens Gal- den britiske kronkoloni. typer unge fra storbyen. For sehiot. konference og kunst.instal-

kunstneren Jens Galschiot. sehlot. Denne gang er det ikke eksempel vil der væn: cr1 Modell<'rne bli\'ersat op lattoner...Vi h.'ber, at in!tal-
Han erpå forhånd klar over, Installationen bliver på storpolitlk, men minder fra model afen indvandrer og 16. oktober og pillet ned lationerne klln sa.tte gang i ;
at de otte gummi-modeller iah 70 gange 70 meter O" barndommens biologi-loka- en anorexi-syg pige. Indvan- igen 26. oktober. Dagen før, debaUen før konferencen,« II

DUe glascylindre - tre ·og en af menneske-lig kan vække placeres umiddelbart foran le, som har været inspirati. <ireren bliver omgivet al Ek- den 2a. oktober, laber den siger Carsten ArIWld fra 5e-
halv meter hoje - med dode, forargelse: indgangen til rådhuset. onskUde. Uølge Jens Gal- stra Bladets plakater i for- stort anlagte ungdomskon~ icretariatet for konferencen, .
unge mennt'1k<:kroppe ..Follnålel er ikke at pro- At Jens Galschiøt formår schløt ~kol de otte kæmpe- bindeise rn"d en omdiskute- fer1!ncen "13:24" i 0ksne- som har bcs~i1t Jens Gal- '
s\'øm.mende i gul væske. Det_ ..;:~kel'e, men at sætte en de- .•_~åde at provoke~og for~r. store, døde ~~~!,.roppe ret indvandrer-kampagne. halkn af stablen. ~~~r..skal~l til opgllven.
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Kunstneren som politisk aktivist, der kun stiller spørgsmål

u-landene. Nu er turt!n altså
kommet til·vores mAde at
behandle-ungc på. Og ud
tryksmi.dlet bliver ikke i
mindre"lrraftigt. I en af gla- .
scylindrene anbringes cn
model af cn død anoreksi
ramt pige. Hvorfor al denne
død og elendighed? I

..Dødssyrnboler er blevet l
min mAde at udtrykke sig i
på _selvfølgelig hænger de(
sammen med min frygt. i
Men tro nu ikke, at jeg er en'
meget alvorlig mand, som l
sidder i sort tøj og er depri- .
meret.. siger Galschiøt.

Den Indre Svinehund
Og man kan roiigt sige. at
Jens Galschiøt har haft suc
ces med at formidle sln
frygt til os.

Først var der "Den Indre
Svinehund" i 1993, hvor
Galschiøt i flere europæiske
storbyer uden myndighe
dernes viden satte skulptu
rer af svin i menneskeklæ
der op for at advare mod
den stigende racisme.

I forbindelse med FN's so-,
ciale topmøde i 95 gennem~

forte han happeningen
"Den stille ded", hvor 750
børnedukker blev hængt op
for - med kunsterens ord-
at minde os om vores dob
beltmoral. Dukkerne skulle
fortælle os, at selvom vi
holder taprnode, dør barn j

Om sit politiske sttsted
siger han:

..Engang var jeg socialist.
I dag ved jeg ikke, hvad jeg
"'_

Men tilbage Lil brænd
stoffet, .frygten.

..Før var jeg billedhugger,
men efter borgerkrigen i d~t
tidligere Jugoslavien skete
noget: Jeg blev bange for, at
der kunne ske noget lignen
de i Danmark. Derfor be
gyndte jeg at blive mere ud
advendt i mit udtryk. Siden
har frygt været mit brænd
stof,. fortæller Jens Gal
schiøt

med Installationens øvrige
udstyr skal den fA os til at
fundere over dl! bl!tingelser,
vi giver københavnske un
g'.

Installationen, som fylder
70 gange 70 meter, er en op
takt til en stor ungdom- .
skonference, som finder
sted den 25. oktobl!r.

,.Jeg opfatter mig selv
som en Instruktør, der sæt
ter et skuespil i gang. Skue
spillerne l!r pressen, politi
kerne og almindelige men
nesker,.. siger Galschiøt.

Krilen I JUIOsl&ylen
Især nyder han kontakten
til pressen. De sætter gang l
sceneriet, og er desuden ga
de til at stille ham spørgs
mål, som sætter nye proces
ser i gang i hans hoved.

Men også politikere er
velegnede som skuespillere
I Galschløts teater. Det blev
bevist ved hans seneste In
stallation, "Skamstøtten" i

. Hang Kong, som det lokale
bystyre forbød. Denued
kom der ekstra medieop
mærksomhed, og "Skams
totten" blevet frihedssym
bol for Hang Kongs studen
t"

Hvorfor er dll ikke bare
politisk aktivi.tt?

..Det er jeg mAskl! også.
Forskellen er bare, at jeg
ikke har svarene. Jeg stiller
kun spørgsmål,. siger han.

i er allesammen
r' •
ans· skuespIllere

erlcel 0nlenschlager, som i levende \lve har taget plads len af cylindrene, er en af de lO unge frivillige, lom hjælper Jens
al~hi0t med at konstruere den kæmpemæssige Installation. Foto: Flemming Hansen

NIELS Orn.EV

ersonligt brændstof.:
gi.

oretrukne udtryksmiddel:
edssymboler.
etode: At lave stærkt pro

okerende installati
nskunst.
ål: At stille spørgsmål,

om får os alle til at agere
om skuespillere.
Sådan siger installaU

nskunsteren Jens Gal
chiat om sig selv. Om 14
age! vil han være pA
øbenhavnernes læber - og

som sædvanlig vække for
argelse, debat og mAske lidt

eundring.
I øjeblikket arbejder han

sammen med 30 medhjæl
pere på at gøre otte enonue
glascylindre med modelle!r
af menneskelig klar til op-

~
tilling på selveste Rådhus
ladsen.
Kroppene proppes ned I

e tre og en halv meter høje

I
cylinch-e og overhældes med
~g væske - og sammen

m 14 dage fyldes Rådhus
ladsen med otte kæmpe
iasq!indre med modeller

. f menneskelig. Det bliver
lstutskuddet til et offent
'igt skuespil med inrtalil.ti-

nskunrtneren Jens Gal
chiot som selvbesnltet in·
ruktør.
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KUNSTNEREN JENS GAlSCHIØT FÅR SINE BUDSKABER UD

H('IOllskulpturen ~Miri

Indre" Svinehlllld.. re!tede i
1993 et angreb mod det

!:figcnde fremmedhad i den
vesOige "'':0:len, Skulplur<"n

mOOle stor kritik i de 20
stol'bve-r - her er vi i ZlJricb

- der fik el eksemplar al
den tonstunge statuette

PrmI'OAAlion 0R fomr
/o!else er de direkte
virkemidler i Jens

..Galschiots kunst ..
- som her. In"r et
unØ nnsijlt kj~er
rrem fra en øa...mont
t'('. Det IIlyTker bud
sko,bcl 0J,l: IIdØln~n
til rolks opmærksom_
hl:'u, forklnrer kunst_
neren, der heUe-r ikke
stir tilbllJ:c ror nt
(J\'t'r1ræ<!e llM!n i sJn
kunsl

KUllslværkrt .Unge i Clas"
kali fra i e/lenJliddag ol!
frem til dell 25. oktober spos
på Rådhuspladsen. HlX'r af
de seks glascy/indre har
tekster om np/op den nævn
te gnippe afunge.

at byde j).~.. og all for
1'jæl<1rnt vil noget med
kunstværkl'rne.

~D('t lugtl·,. Olf jlrlll{t',
n~r de mt'n' og merE' bliver
ro del af kapil:tll'n og
rodvinen. Så blivEor de
sluertne. Kl1n~t skal T('Vl'e
Ol( rore Vt'd {olk,.. under
strrger J<'llS Gah:chiøl.

Også selv om dpI e-n
gang imel1f>m k01'tpr kritik
fra politikerne, påtaler fra
politiet OJ.! sPY1 fra dpt
store publikum.

, ,.net,y<r'rl'le.clel; kan ske
er, at folk gAl' forbi min
kunst og siR"('r det var do
mrget /læIlt... som han så
klar.t udtrykker d<'l

..J('g vil røre ved folk
med min kunst. Som en
måde al kommunikere om
de specifikke problemer,
jf'g ser. Uden om ordene
og ind under folks mange
lag, .. siger Jens Galschiøt
Of.{ nævner liget af en
indvomdrer. som meget
Reme skal give publikum
"SOl'xen over at blive af
vist.., som mange unge
indV<lndrere oplever.

Er pro/J(Jkatioll~n og bud
skabet vigtigere for dig ella'
dl't æstetiske og den kunst.
neriske n)lfklse?

"JOl. De store glascylind
r(' er faktisk også æstetis
ke OK smukke i sig selv.
M('n kommunikationen er
drn vigtigste,.. erkender
Jens Galschiøl.

BliwT det så ikke Provo
kation Nr provokationens
skyld!

.Kun hvis der ikke er et
ordentligt budskab - hvis
i<'R" bare fandt en arm fra et
lig og udl'tillede det på
R"-dhuspladsen. Men jrg
har noget at (ortælle. Og
n!tr <lel er refleksionf"r på
vores samfund, skal det
hC'lst være provokerell(le
og forargende. så folk
bedre forstår del..

flere skyggesider, som
Jens Galschiot gerne vil
skildre i sin kunst. Eller
projt'ktct med de ulige i
hovedstaden skal hOln op
stille 2500 kors på en mark
på Midtfyn - simpelthen
for at gore OtnRlvelserne
opmærksomme- på dt'n sti-
gende forurening i landet.

Politi og politikere er "Alle snakker om foru-
en dej af kunstvær:k:et rening, men ingen gor

noget ved det. På samnle
4'l'ten til at provokere og måde med den socialt'
forarge er så stærk, at Jens ubalance, hvor vores vcslli
Galschiøt bevidst bereg- ge verden er på. _vej i
ner offenllighedens realcti· fascistisk retning med sin
oner ind i sin kunst - og behandling af 3. venIens
ikke st:\.- tilbage for at landene. Nede ved græn-
overtræde lovgivningen, . I

Under FN's sociale top- sen Jager vi f ygtnin!;"e
møde i 1995 fordelte han rundt med hunde .og I}VlS
hde 750 brunlige slaske- • de kim. dør af sult J Afnka,
dukker over hele Koben- m:\ de Ikke ~ommc herop.
h fo t mi de d Det er en ehsk forrldnelse

""" 'ba n om e af vores samfund,.. som
ma~.R'e ørn, der dør af h så karpt' detfalttgclom. an s siger.

Hurtigt blev kommu- Samme s~arphed retter
nens folk sat til at fjerne Jens Gal~~lØt mod resten
dem - og blev dermed en af den d . ske kunstver
dE'1 af sefve kunstværket. den, der .Ikke har meget

"Det gav et fantastisk
bill<'de, da alle der her {olk
i orange dragter gik og
Jjf'rnede- lig over hele byen.
Del var en dej af showet,..
som han siger.

Og samfundet har indl.il

\Ol'{
Kunstneren Jens Galschiøt opsætter i dag seks unge lig på
Rådhuspladsen i København. Og som tidligere skal kunst
forarge, forklarer manden, der »ser politiet og politikernes
reaktioner som en del af selve kunstværket«

Dudskabet er vigtigere
end det æstetiske
Værk"t ..Unge i GI<ls. er
langt fra første provoke
r(,lIdc in<1l'laj;t fra Jrns
(;.o.I$l'lIiol, flcr Ildligere har
fomr.'!C't med ..Min inde
Svinf'hund.. om fremmed
hadrl"s fremdrift og
»Skaml'lolten.. i Hong
KonR" om mal'sakren p~
Den Himmelske Frf'ds
pInds.

Og- l'efv længt'r hOln da
hell('r ikke skjul på, at
provokationen er et be
vidl't virkemiddel;

Af Jaltob H"ltr-

•
'RAdhusplauSf'n i Køben
havn får i dag el noget
u!læ(lvanligt heso!!.

Seks lig bliver Lrillet ind
og opstillet pA fli!;erne
fomn Hådhu!lt"1. J Ire meter
hoje glasLl'lindre fyldt
med ~ul væske skal de
IUenncskehoje silikone-lig
sælle fokus på unges feve:
viJkAr op lil UlIgdomskon/e
"nrr" 13:24, d<!r bliver
afhohtt i næste uRe.

Sk.,heren af det makab
(' kunstværk .. Unge i
Glas.. er Jens Galschiøt,
(1('( tidlif{ere har forarget
og provokeret publikum
'In"cf ~ille kull"lværkcr.

I)"nne gang er han eta
ogs.1 klar over, al forbipas

I .-.eremle sagtens kan blivt
for~krækkede over de kun
"lige ligs dorie udtryk i
11"11 ~Ie udSloppclses

ivæ~kl.';
.. flf't er en tolai objekt-

[
I lrør"I"" af ungt' for at få
fnlk lil nI l:l'nkr over

i 1J1lg-(lol11ll1en" hltnlc liv i!dngcn!':; Danmark,.. siger
·Jcn~ Galschiot og fortæl
ll('r, al de seks lig symboli
! 1'('rer l{rupper af udsalte
lunge - C'kSf'Olpt"lvis mis
i hrugl"ren, indV<l.ndreren og
'd('n bulimi-ramle pige.
· ..Over 27 pl'ocen! af
; piKC"r i København har
· opl('V('1 spil'<'forstyr("('lser,
'fordi (le hele liden lever
med kravet om den perlrk
1(' kvinde med 1'torr, fal'te
bryster,« som han siger.



Fokus på ungdomsliv
Københavns Kommune inviterer til stor
konference om unges liv i hovedstaden. Både
sex, miljø, vold og boligjagt er til debat

Overordnede linjer om li
vet med en Øresundsbro,
Metro-syslem og alle de
andre forandringer, der er
på vej i hovedstaden. Vi vil
vide. hvordan de unge har
det med alt det,_ under
streger Ulrik Bjørn.

Arrangørerne forventer
over 1000 fremmødte og
håber samtidigt, at samar
bejdet mellem Køben
havns Kommune og de
W'lge vil fortsætte efter
den store konference.

grimme dukker skuUe
symbolisere de 35.000
børn, der hver aag'dør
af sult og mangel på
medicin. De lokale
myndigheder fjernede
fiere af dukkerne.
• Skamstotten er hans
godt seks meter hoje
bronzeskulptur. der i
sommer blev opstillet i
Hong Kong forud for
Kina's overtagf'lse af
den britiske koloni.
Skulpturen er skabt
som 50 menneskekrop
pe viklet ind i hinanden
til minde om massakren
på Den Hinunelske
FredspJads - og netop
derfor var der store
problemer forud for op
sættelsen, hvor de loka
le myndigheder først
forbød kunstværket og
lorst efter en kæmpe
demonstration accepte
rede skulpturen, del' så
blev oprejst under stort
politiopbud. Fra nu afvil
han så bygge nye
Skamstøtter og opstil
le dem p~ steder, hvor
der sker overgreb mod
den Ittmumistiske men~

tlf!Skeopfattelse.
Flere oplysninger

kan ftndes på Jens GaJs..
chiøts hjemmeside på
internettet på adressen
wwu:aidoh.dk jøy

Ungdomskon{erencen
13:24 afholdes lørdag tkn
25. oktober j Øksnehallen
fra klokke1l 10 til midnat.
På programmet er utkwer
diskussiolIer og debatter tkn
populære rapgruppe Hvid
Chokolade

..Der er mange fordel~ i
at få yngre mennesker
med i beslutningsproces
serne. De har ofte finge
ren mere på pulsen i det
stærke infonnations-fi, w.
vi lever i.- forklarer han.

Ulrik Bjom fortæller. at
konferencen i højere grad
er ..myndighedernes li.b
om hjælp_ end ..de unges
råb om hjælp... Nye under
søgelser viser, al 80 pro
cent af Københavns un;:e
er tilfredse med livet i
hovedstaden - og måske
er det mere politikerne,
der har brug for deres syn
på sagen, vurderer han.

•Vi forventer nogle me
get etiske diskussioner om
vores liv og ikke så me~et

krnv om flere penge til
boliger og sådan nogel

Den 43-årige kunstner
Jens Galschiøt bærer
også navnet Christop
hersen og er uddannet
klejnsmed på Undo
værftel

I dag er han selvud
lært $ø1vsmed og skulp
tør med eget værksted
siden 1985

Indtil nere gange har
han .forarget og fascine
ret offentligheden med
sine provokerende
kunstværker - blandt
andet mE!d~

• Min Indre Svine
hWld er projektet med
20 godt to meter hoj
betonskulptur af et svin
iklædt mennesketsj. Si
den 1993 et de blevet
opstillet l alverdens
storbyer for at sælte
folrus på det fremmed·
had. der syder og bob
ler i folk fra hele verden.

I København vakte
svinet stor forargelse
blandr både publikum
og, lokale politikere.
• Den Stille Dod er
projektet om ikke mind
re end 750 slaskeduk
ker. der blev ophænpt
og fasUåst til bænke og
lygtepæl..: over hele Kø
benhavn. da verdensJe
derne mødtes til FN's
Sociale Topmøde i
maJts 1995. De små,

derne bedre indblik i un
ges opfattelse al, hvad der
foregår på gadeplan, for
klarer Ulrik Bjorn.

..Vi skal have lorten på
bordet,.. som hm udtryk
ker del

Særlige ungdomsråd
Den store konference skal
også behandle forslaget
om en såkaldt Ungdoms·
Borgerrepræsentation, hvor
unge kan være med til at
træffe beslutninger eller
rådgive de kommunale po
litikere i deres arbejde.

Forbilledet er den nor
ske hovedstad Oslo, hvor
hver bydel har haft sit eget
byilelsråd i årevis. Og
ifolge Ulrik Bjørn kan del
meget vel være vejen frem:

IOVi skal hore, hvordan
de unge opfatter livet i
KobenhO'Ml. Og hvordan
de gerne vil gore det hele
endnu bedre." siger Ulrik
Bjorn, der er ansat som
projektleder af konteren
ce-arrangørerne fra Kø
benhavns Kommune.

På konferencen vil kom
munens embedsfotk og
polilikere være til stede j
diskussionsgrupper, hvor
unge kan fortælle deres
oplevelse al bymiljø. bolig
regler eller blot den aktuel
le problematik om flygt
ninge og indvandrere.

Dermed får myndighe-

Af Jakob H'Jtr

•
TIlværelsen set gennem
unge øjne er til debat på en
stor konference i næste
uge - med det klare tonnå!
at give både politikere og
embedsfoIk større indsigt
i unges behov og bidrag til
hverdagen i København.

Konferencen har titlen
UngdtJmskonjerence 13:24
og skal debattere så for·
skellige temaer som sex,
miljø. narkotika, vold og
boligjagt. Alt sammen set
ud fra erfaringer og ople
_:,els~r. h?s ~13-2~.årige.

Sådanne seks g1asmontre - 3,5 meter hoje og
tons-tunge - pryder den næsle uges tid Rådhus
pladsen i KøbellhlJVQ. fOnn61el er Ilt ø~ opmærk·
somheden om unges 1~lkAr op til Ungdoms
konferencen 13:24, der bliver afholdt i 0ksllehal
len den 25. oktober

@
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Et13'!1 ffi iii.91 \l:)\~
II Købehnavn: Gummi~
skulptur JMemeske·tig
af gummll lavet al
Jens Galschløt udstilles
på Rådhuspladsen fra I
dag til den 26. oktober.
Dette er optakt til
ungdomskonferencen
som foregår den 25.
oktober i 0ksnehallen. / I
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Berlingske Tidende

16 OKT. 1997
Unge på for
dybt vand \0\4
Seks tre meter hoje 'gl<1s
cylindere. dl!'r hver indl!'
holder en figur af et ungt
menneske nedsænket i
vand, bliver! dag opstillet
pi Rådhuspl<1dsen i Kø
benhavn. Bilg Skulpturen
•Unge i Glas., st~r Jens
Galsch'at, m;lnden bag
_Den indre Svinehund. og
_Sk;lmstøUen. i Hong

. Kong.
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Information (UP)

!!'T, 1997

Jpns Galscbiot \o\lf
II Den i bedste forstand Ole.
dj~bPvidsle kWlstner udstil.
ler fra i dag skulpiuren J/en
'll'skl'·liga{gummi p4 Råd
huspladsen i København. Te
m:.. t er ungdommens vilk4r i
storhyen.

16 OKT. 1937
._-, ---- _.._._.- - -----

orgerrepræse

UNGDOMSRÅD Københavns unge vi.l have indfiydelse

Ul1ge indtager

ren 17-19 år, som primært
kommer fra gymn<lsier'ug
handelsskoler, har I nen'
iIllneditl" deltaget 1et 'pro
j"ekt, hvO! ,de harleget poli
tikere - det vil b ..ndT and.. t
sige at ..le har deltaget l
lorberf'del~e udvaJ ..sar
bejde '

Carstpn Arluncl fra Ung
domskonIp.rencc".s srk:'Cta
riat oplyser, at man regner
med, dl!'r kommer over 1,000
unge den 25. c;j,,~, kr.

Kcr.f r<'11l' n e: d ,'t en I l
fire afdeHD,!!er, !'l;<,)( c.!er-j l
Inbet af da1':l'n \',iJ hliv,e di- /skuteret f'Jr'S'" ,·n;!H· ung-
dums·(!;r.ner. Forellting har
150 unge meldt si!; til di· .
skussion og !ri\·i1l.igt arbej
de, men tilme!dmg til kon
fel't'ncen l: ~kk,' !wdvt'1.-
digt. _. .

e
. gerrepræs\ ntationsmed

lemmer,

~. Provokerende kunst
Starlsskurldet lU ungd~m
sk"Jnfrren..:(!n al/';l 2$. okto
ber lyder allerede i dag.
hvor provo-kunstneren Jens
GaJschiøt opsUl. •. r otte
glas-c)"lind.l'er med model
ler af dode menneskekrop
p'.

InstaUaUons~kunsten
skBl stå Ul efter konferen
cen.

fa
blevet så engagerede, at de
nu vil fort~ætte.

,.Det er meget sandsyn
ligt, at det endermed.et
egentlig t:r.gdDm.:5råd,.. sleer
Bir.:;:tte 'B:\,.lIl fra Ung
dom.~JIl1ormallOnen,som
har'koordineret projektet.

IndtU i dag har Koben
'havn i modsætning til an
dl'e konununc:" ikke haft et
egpll:Uigt ungdomsråd, men
blot et rådgivende kommu
nalt ungdomsud\'alg, hvor
der ~i~,t!!:E_al.p.f~~~?or:,.

Rådhus for at diskutere
ungdomspolitik. Går det,
som de vil, er:,det starten på
et ungdomsråd i &:!ben
havn.

På de unges dag~rrlener
blandt andet billn by, .
byøkologi, ~veringaf un- :
ge og et ungJomshus Og så
forsamlingens egen fremtid, ,

Unge.BR-mødet er en del En bl~Y. til flere
at en stort anlagt ungdoms- L Det var op'dndeligt men:u:t-
konference, Salli løber af r gen, at de unge kun :;kulle
stablen den 25. oktober i mødes i BQrgerrt'præ.~cnta-
Øksnehallen. De 55 i alde:.. tionen en gang, men' de pr

.... f :--rELS OW,.EV

PA onsdag,VL155 unge sætte
~Ig tnrette i Borgerrepræs
entationen på Københavns

I
Ung. vil have Indflydelse i

. København. Derfor kan
et igangværende projekt
ende med, at Kobenhilvn
får et ungdomsrld. FOf~
lobiS indtager d. ung.
Borg. rreprll!sentationen
for en .ahe~.
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-:-Bettinii/iiJiåb

sen og Mette
Stocktund, Hil
lerød:
.Det ser utæk
kert ng klaml
lul. Huden p4
/igUTWt ligner
sIldoll noget kli
stret og fedtet
noget. Del u
ogsd lidt spzn
dende. men vi
ved ikke rigtigt,
om det er kU'lst.
Del kan da godt
være._
Foto: Mkhael
Medgyesi

,
l Uhyggen bredte sig~ Rådhusplad-

ISffi i går. Man skulle næsten tro, at
der var tale om optagelser til et af

1snit af Lars~ Triers .Riget_,
l Seks mandshøje glasbeholdcre med
døde ftX"nneskekroppe nedsænket i
en ulækker gullig væske blev 0p
stillet til skue rnXil i f4lbenhavn.

Hvad var dog dette sælsomme
syn? Folk stoppede op i undren og
fulgte det uhyggelige optrin.

Hvad det i virkeligheden drejede
sig om, \-ar det seneste kunsn'ætk
fra provo-kunstneren Jens Gal·

t schiøts h1nd. GummiafstØbninger al
;rigtige unge mennesker, seks unge
menneske-typer, der tilsammen ud
gør skulpturen ..Unge i Glasc, der
de næste ti dage skal stA midt i ho
vedstaden. som en optakt til Ung
domskonferencen 13:24 i Øksnehal
len ~ Vesterbro den 25. oktober.
hvor unge vil fortælle politikere om
deres meninger og behov.

..Unge i glas. er en installat.ion
om livet fpr døden. De seks meget
vellignende unge menneskekroppe,
som ser ud som om de er lagt i for·
malin, skal med kunstnerens egne
ord B folk til at stoppe-op og læn-
ke. ans

Fi,m Søn
der, Slan
gentp, (t.v.)
og fælteren
Søren Niel
sen, GrenA:
_jeg aner
ikke hf)(ld
det shal fo
restille..
Skal det
være

kunst? Det lugter i hvert fald mindre end døde grise i
glasbur. Nu kom vi tilfældIgvis lige ud inde fra Rddhuset,
men det havde ikke f Jet os til at stoppe op el1ers. ..

Espen Sen
Albertslund,
og Sonja Ør
sted,Amager:
_Det er meget
godt, det er
rart med lIdt
forandring
her pd R/ld-
huspladsen. J.

Her skerjo el- L~i-'''''O!J[l,~~~:1.c-'l:l.~
lers ikke sd meget. Vi stoppede opjor lige at se, hf)(ld det var
for noget. Mon ikke mennesker Idr øjnene op /01' hvordan
livet begynder, at villyder rundt inde i kvindens mave, og
tænker lidt over livet i al almindelighed...,

Linnea Pagter, Holbæk, og Kristian Kriiger, Kø
benhavn: _Det er meget iderigt ogn'meligprovoke~
rende, helt sikkertnoget, dervilfd opmærksomhed.
Vi sd det p4 afstand, og der ligner detjltldstælldigt
rigtige menneskekroppe, men ndr man kommer
tætpd, kan man godt se, det bare er dukker. Det er t
bestemtværdat stoppe op ogkt"gge lidt pd. Om deler
kunst? Ja, det er det, .. mener Linnea.
Kristian: »Jrg"ved ikke, om det er kunst. Jeg bryder
,nig egentlig ikke sd meget om nutidig kunst som

I
;~!~~~;~~~~~~~de udstoppede hWldehvqlpc og de rddne grise. Jrgs)'nes tIt det virker stim om, kunstneren bare

jorsøger at skabe opmærksomhed om sig selv pd en
eller anden billig mdde."



Udklip af:

Ber1ingske Tidende

17 f1 :;1. 1997

i Polirikerne Bente Mol/er, Enhedslisten, Ulrik Olfllorius-Jilrgensen (Z) samt Christina Engberg. Ungdomskonferencen, med
kunstnerJens Galschiøt ved et "Iigø, der udgør en sjettedel af installarionen ptl Rddhuspladsen. Foro: Mogens Ladegoord

Storm i en ·glascylinder
.lt skulpturen vil puste lil
fremmedh.-.det:

-Jeg k.-.n let forestille mig.
at den kan få folk til at kom·
Ole med ril.cistiske bemærk
ninger.. •

Men her måtte Bente Møl
ler skride ind:

_jeg synes. det er en virke
lig god idE, der vil sætte siJl; i
folks bevidsth~ Indvand
rerdukken vil få folk til at
tal~ om indvandrere som In
dividerafkød og blod og ikke
som en, stor"'5urdej,t" sagdeI
hun. ) •

En ung tilskuer, Jess An
dersen på 17 år. var ikke iI
tviv1 om. hvad han mente
om kunstVærker, der skal ståI
~ Rådhuspladseon de næste
10dag~ ,

_Det her vuker ikke p.i
mig.Jeg mener, dtdet bare er
endnu en gang dum kunst. I
sagde han.

genec, kan blive skrzmt.
men det havde kunstneren
garderet sig imod.

-Jeg har selvfølgelig tænkt
på, at det kunne blive for
morbidt. så jeg har haft en
børnehave ude for at se en
prøveopstilling. Og de blev
overhovedet ikke bang~,.~

roligede Jens Galschiøt og
ledte fremskridtsmanden og
den anden borgerrepræse:n
tant,'l8ente Møller fra En
h$listen. hen til et _lig_ af
en'ind'O'andrer, . ',. .

_Ham· her er en model af
en 16-årig lråner/ Når h~n
flyder rundt I den gule væ-
~ke. kqmmer han til at Ugne
et foster. p~ den måde.ser
han~oguskyldig ud, og
så kan man· ikke blive vred
p1 h.un._ fortalte Jens Gal
schiør.

Fremskridtsmanden Ulrik
Ollvatius~JOrgensen. mente.

Udklip af:

Berlingske TIdende

A JOUR KLIP
Ravnsborggade 12-14

2200 Kobenhavn N

Tlf. 31391300

17 OKT. 1997

Syltede unge \-~14' ~
p~ Rådhuspladsen kan man s~ _Unge I glas - en

. installation om !lvet før døden•. Kunstneren Jens
Galschiet har puttet en masse unge provokerende
menneskekroppe i en gullig væske Ienorme glJscy
I~ndre. og. der svømmer de så rundr som optakt
tlhUngdomskonferencen 13:24.. der finder sted i
0ksnehallen den 25. oktober.

i glas-. der sk.l sætte fokus
p.l unges lev!!'vilk:lr, gav re
aktion!!'r lig~ fra måbende
barnemund~ til frygt for op:
blussende racisme.

De s~ks dukk~r. der svøm
mer over et grundlil.g af ar
tikler og billeder fr. ugebla
de og aviser. symboliRrer
spiseforstyrrelse. misbrug,

. de fremmede, det oopn.le-
li~ ideal, subkultur og det at
være ung. tf-

Berlingske Tidende havde
inviteret to politikere fra K
benhavns BorgelTepræsen...·
tatlon til at møde kunstne
ren. Jens Galschiøt -' ham
med Den Indre Svinebund og
S\Qmstøtten - for afgive'de
res mening om hins nyeste
provokation.

Den t"nt:. Fremskridtsparti
ets Ulrik Olivarius-Jurgen
sen, frygtede. at de børn. der
kommer forbi og ser _U_

de BOV eller var 1 dvale.
- Det er meningen, at

publikum skal føle omsorg
for de unge, og derfor min
der dukkerne om fostre.
Jeg vil gerne have, at kø
benhavnerne skal tænke
mere over de unEte5 liv,
siger Jens Galschiøt..

kunstneren øt sammensu
rium øf de plvil'kningeT,
som de unge dagligt udsæt
tes for gennem medierne og
reklamer.

Dukkerne er sænket ned l

tre meter høje glascylindre,
fyldt med" en gullig væske.
De virker skrøbelige, og har
næsten alle lukkede øjne og
halv-åbne munde, som om

KøheniuJlJM ungdom fik lJddt pd torsdal. Det er iuJppening.
kunstneren Jem Gahhiøts projekt - Foto.' Kim Agers/m

Udklip af:

Politiken

A JOUR KLIP
Ravnsborggade 12-14

2200 København N

Tlf. 31 391300

Seb mannequin-dtJ.kke.r i
lnnfl:{! slenke (jaamov.tr@r
blev lorsdag.Qpstille~p'11

MdhuspladBcn 1KØben
havn. DukkelTle tioSØl':Ud- ~I
stillingen Unge i G/eu, som
er bil1edhugJl'eren Jens GaI
schiø1.9 kunaltleriøke bidrag
lil den store ungdoroskon
(f'f("TlCe. df'r åbner i Øksnlr
hIlllen pi Veet.erbro den 25.
okto1H'r.

- Figurerne skal sætle fo
kus på de unge københavne
re og skabe debat omkring,
hvad det vil sige al være
ung i dag, fortæller Jens
Galschiøl, der blandt andet
er kendt for Min Indre Sui·
nehllnd og Ih" stille Død i
forbindelse med FNl> sociale
topmflde i 1995. Netop nu
star hans otte meter høje
skulptur Ska1tl8tøtten i
Hongkong.

Dukkerne i Kølmnhavn
symboliserer IIeks rorskeUi·
ge typer. Der er pigen, der
lidor ltrbuliml, dell r~m·
mede. misbrogeren, skøn
hed~dealel. 'græsroden' fra
subkulturerne og øl en gan
llke almindelig ung, fort.æl
ler ,h'nø Galschiøt, der uno
derstreger, at udstillingen
ikke l!r en protest mod de
unge6 vilkår.

_ .~igurerne .kal få folk til
bedre at foratA de unge og
øætte sig ind i deres verden.
Publikum fAr et indblik i,
hvad de unge ~lr op i, og
hvnd de tænker og føler, øi
gør han.

Guh,('t under (:"lll5montro-
ne ht'stAr af avisudkJip og
interviews ml"d unge k.øben
havnere. Det er ifølge

IProvokation: Seks
glascylindre med fly

, dende silikone-lig på
I Rådhuspladsen skabte
!i går debat om, hvor
ividt de vil puste til
: fremmedhadet, give
I små børn mareridt el
·Ier bare være -endnu
en dum gang kunstc.

.• AF LOTTE HAV~MANN

'RI'(kr,,;øbelig ungdome~~~~':~~~:~I':'~1~
I i g.\r lokke til Københ.lVJ\S

.....n./Jf!;.tCUNST r.l'1r-"';;;;'_~__-_~~~~~"'''_'!IlUdhuspl.lds.lret uvirk~ligt
~mriQ .r seks gummi-lig.

AI Birgitte Hornhaver der nød rundt i hver sin g~n

nemsigtige beholder I guUig
væske .lkkomp.lgner~t af
klaVermusik.

Installatlonsværket _Unge



Udklip af:

EKSTRA BLADET

1~ 0((-{ ..1~7_

fO~ PÅ DS N
-Medierru! skal forklare min kunst, siger kunstneren Jens Galsch;øt
der udstiller vand og dukker pit Rddhuspkulsen i København

AF OLE BIRK OLESEN

Å JOUR KLIP
Aavnsborggade 12-14

2200 København N

Tlf. 31 39 13 00

Udklip af:

Morgenavisen
Jylland-posten

.På RJdhuøpladøen i Kalhenhavn
,blev seka glaacylindra i går hver
Ifyldt med gult-vand og en men
In('!lkeli~endedukke.

'Unge i Glas' kalder kunltne
Mm Jens Galschiøt dem, dcr
mPll1 af alt ligner lig.

_ Vl"d du, h..ad han vil med
det? spurgte en forhipaMCrende
mig.

Jeg vidste det ikke, telv om jeg
havde 1æ6t mange af de avisar
tikler, lom 11 pllirkanted.e pla
der under cylindrene.

, - Menjeg dfIl nok s~rgt hcun,
~forsiluede jeg.
'I Jenø Ga1.Khiøt er tI..._ kendt
for kuns1happeninger som 'Min

Iindn! Svinehund' og 'Skamstøt-
~len' i Hong-kong.

Han havde en IMg forklsring
pl, hvorfor værket. øer ud, Sllm

det gør. Og han havde også en
forklaring pI.; hvorfor hlln i dot
hele t.aget skal forklare det.

_ Det er en del af min inltalla·
tion, at medierne gu ud og for-

Gøtsehløt foran eD øf sine eyUnm-e med vand og dukkor - .
tilskuerne ~Btter ikke me~geD, (Foto: Ol.e Frede~n)

klarer men~en med det. Der,
.hør været 30 joumalist.er her. I.
ltIorgen ti das, mt., vil hele løn
det kunne l>mc. hvad meningen
er. Alle medierne arbejder for
mig, fortalte JCnIl' Gabl:hitlt 
Abenbo.rt overbr.villt DID, at det
ville Ekatra B1ødet også gMl!.
M('''f'n.

Jnl..'"" Rik hundredev:is ar men
ol'J'!ler forbi mhm at fonlA et
klap af det )wlc.

_ .r..g kan Ikke se noget som
helJ'lt i deL Jl1: ved ikke, hvari
bÆlfl lill udtrykke. Jeg er ikke en
gang forarget, for det er jo ikk
andel. end naKle dukker i gult!
vand, men~ Jørgen Laurid~n

fra Esbjerg. i
Kssbcnhavns Kommune har ~

vet Jenl Glllschiøt 200.000 kr.i
, for 'Unge i GI:!.s'. I

I
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PROJEKT

Jell.~ Gal·
iIi,,1 har sat
"Den ideale
kvinde" og
Jem andre
unge typer i
vand~llOldeT

på Råd/lus
I pladsen

, lol'!

Galsc-....·ø

/

mellem 13 og 24 år stille
krav til politikere fra byens
borgerrepræsenlatioll.

Ingtm vil stille gara/lti for,
om kravene bUVCI' enerle.
vet, men København har
brug for en ny un~tlnmspo

litik. Om dl! sC!ks silikone
dukkC!r klin provukm·(! de
ulI~e ud :lf sengen lil Øks
nehatlen lørdllg dC'lI 2å. ok
tober, del er lige SilIlviIlt.

.Konfcrenel!n skul give
holdninger og sl<tll.ments,
som vi kan samle lil politi·
kerne· F;"enlC fra de unge,
der normult ikke dr.b:llt.erCf
pulitik,~ sigl'! Cal !l·U Ar
lund fra Ull{ldolllsllOnfe·
rencens sekretariat. Han ha
~r på 1000 dcllal(crfJ den
25.

...-.....-.. ge
Odense, som for alvor blev
kendl med "Min indre svi
nehund", der turnerede til
20 europæiske byer i 1993.

.Det er ikke for kønt,
men måske virker det. Mig,
provokerer det ikke, men
jeg synes, det er sjovt, al .
han for eksempel har lav(!t
den fremmede hvid i ansig
let. For så er han jo pludse·
lig ikke nnderledes mere.
Del er chokerende. ligesom
historierne på platformen
med anorek..c;ipigcn,_ sigl'r
Christina Engberg på 19 år.
Hun er igang med ('11 ("t-årig
hojere handclseksamell.
men har den siWite mancd
brugt en rna.'l.'!i(' tid på at Cor
ben.>dc Unguulnskol1[ercn·
cen 13:24. Her kan unge

efor
provokationen (Jens Gals- .Tyrker nfv!J;l på 112_ og·
ehiøt installation "Unge i .lngen vej tilbage for asyl
glas ~ en installation om li. ansogere,.lyderctudpluk.
vet f\lr døden." Han og 30 .Jeg vil g:ive et blik ind i,
hjælpere stillede den i gllr hvordan det føles at stede
efi.ermiddag op på Rådhus~ pli de udsagn om sig selv,
pladsen i København, hvor sine forældre eller kamme
den skal virke som appetit· rater. Jel:: vil have folk til at
vækker og reklamesøjle for lænke over, hvad det er, vi
en ungdomskonference den gør ved de unge i vores
25. oktober. sllmfund,_ siger Jens Gals-

En anoreksipige, en mls- chi0l. Hlln gAr i insulllatio·
bru~er, en idenikvinde, en . nen de wll(e Ul objekter og
græsrod, en uni:: og en frem· vil vise, al de er sårbare, før
med. Seks unge typer, der de d"r.
er druknede, og nu står i. .Folk skulle gente tænke
hver sit gla:<:ror Cyldt med ~ over, hvad vi kan gøre for at
gulligl vand på hver sin st10lUe og (.;Ige V<trP om dl,'
platform. Den fremmede unge. Det ville i hvert fald
stilr for eksempel på en -' bekymre mig. hvis folk bare
platform af avisudklip. går forbi uden at rcugere,.
.Muslimer skal passe svin,.. siger billedhuggeren fra

Af·tEA liV UD MØLLER

••Hvem betalcr?~

Kobenhuvns Kommune
belaler.

.Di:!l tænkte jeg nok. De
skulle hell('re bruge penge
ne til dl) hjemlose,_ siger
den unge mand. Hnn har in
tet til overs for kommunen,
der poskr penJo::e i eL \.<lmt
forsøg på provokation.

Og del er så som så med

Billedkunstneren og
provokatøren Jens
Galschiøt sætter seks
"unge" i vandbeholde~
re på Rådhuspladsen



Å JOUR KLIP
Ravnsborggade 12-14

2200 København N

TIL 31 391300

Å JOUR KLIP
Ravnsborggade 12-14

2200 København N

Tlf. 31 39 1300

Udklip al:

Morgenposten
Fyens Stiftstidende

~~~\~~kl}~~p~Ri~R~:~tn~~J!~~~s~~:lsene·
lilI! g..II'dc !lig Rældende rnpd Skamstøtten i Hongkong, er
il{l'1I rll han~n - dennI!' gong- med cllllkulplurel instalInti
on, Unge j Klas, der er opstillet på H.ådhu8pll1d~eni Kø
hf'nhnvn som optnkt Lil ell ungdomllkonfllrence.

jn..tallolionen bClItAr af seks figurc{, nedsænket i tre
meter hoje ~ln"C)·lindr(l.der er fyldt med en let gullig Vftl

"kl". Alummmcn skol dot ifulgo Jens GnJschiøt være med·
\Tirkendt' til ot placere ungdom&politikken i unge og ældre

...bcvidøthed.

Å JOUR KLIP
Ravnsborggade 12-14

2200 Kobenhavn N
Tlf. 31391300

vet bW {.ltfl ~

i g () !:r. 1397
ri, .

'f-ft.. PE MoN

HE"NK"""~'

(LLU, 13M'- f
iVlo5YLTEDc 7

Kunstneren Jens Galschiøt har proppet unge i glas og vædske og stillet dcm op p~

Rådhuspladscn. for at få os til at reflektere over de unges forhold. /

Er du ung? B T.
båndet tagur
dkJ aMrigt. l>u
kan ringe
døgnet rundl
'tt 33 75 72 00
og spørge om

. alt. Du kan fA el
prråd, og dU kan sige M
mering..' Hver mandag 15-18
kan dU~ dW'ckle ti
,lCUNiSt og sociaIrådgiYel'
lf!l"lt Rem på SIlrMle 1V'1I'l'lØI'.
~du, er ~'"fcswl:

• B.T...Kr. BemlluMsQede 6,
1147 København. K.
Mæric kuvllHt IB.T.-bandot...

lørdag den 25. oktober.
Dukkerne skal skabe debat .

.om det at være ung l dag, og ce
syrnbolserer pigen med Mmi,
misbrugeren, den fremmede,
skønheds/dea/et, græsroden og
den almindelige unge. Under
dukkerne, der er nedsænket i
tre meler høje glascyliridre, er
anbragt avisudklip om og med
unge, sOm skal vise de mange
påvirkringer, unge udsættes for.

Kærfig hilsen Lene

---------. _.

Cecilie var i
B.T.-BAndet;
søndags, og i
g4r 14 udklippet
fraB4ndd
midtpdR4fi..
husp,ladsen som
illustration til
udstillingen
.. Unge iglas•..
..Det m4 betyde,
at nu skal. jeg
bulimien til
livs., tætJkle
Cecilie, mens
hun fornlljd løb
afsted.

Tegning:
Mette Dt'tJyer

~ Tak for en dejlig Op
__ ringning. Ceciie, Og
held og tykke fremover.

Udstiingen JUnge 1'g1as[ på
RG.dhusplLh1sen l København er
GaJschiøts bidrag 1I1 en stor ung
domskonference, der åbner i
Øksnehallen på Veslerbro på

hen til tandlægen og fortalte
h'am, at nu ville leg gøre alvor
af at komme bulimlen til livs.

Tak - for første gang tror
jeg på, at jeg kan komme ud
af det. _

Kærlig hilsen til Båndet og
Jens Galschiøt fra Cecilie

B.T.-Båndet affotograferet og
anbragt midt på Rådhusplad
sen.

Jeg har aldrig fået talt så
meget med andre om min for
bandede spiseforstyrrelse
som l de to dage. Og hvor har'
det bare hjulpet.

I søndags sagde min mor,
at uanset at vi fik gæster, så
skulle dagen bruges til at
snakke med mig, og vi skulle
lægge en slagplan tor, hvor
dan Jeg kan komme ud af min
bulimi, som Indimellem er
anorex!. Jeg var næsten lyk
kelig, da jeg gik I seng søn
dag aften hjemme hos mig
selv.

Jeg fik et chok, da Jeg så
B.T.-Båndet på Rådhusplad
sen, og det var bare så dej
ligt at se, hvor mange menne
sker, der læste det, og som
sammen med mig si på bil
ledhuggerens afstobning af
en ung med bulimi. Pludselig
var det Ikke mere så flovt at
være lom mig. Pludselig tur·
de jeg tale om det, se det i
øjnene, og jeg talte mig lettet
og oplagt, da jeg sk~ndte mig

-'-----------

?

\ol~
I To gode dage.

I Den ene dag - i søndags 
var jeg i 8.T. ,

: Den næste - i går mandag
- rå jeg midt på Rådhusplad
sen i København og var med i
et kunstværk af billedhugge
ren Jens Galschlet. hvor si
den fra B.T.-Båndet dagen før

, var affotograferet og 'nu vår
'I' en del af udstillingen »Unge i

glas•• Mine ord var placeret

I
ved dukken med bulimi alle
rede dagen efter, at de hav
de været I B.T.

I Det vir1l:ede utrolig stærkt
på mig.

I Jeg stod helt stille, mens
en masse mennesker læste

. lIAIle de andre er klogere,
, dygtigere. slankere, srnukke
; re og bedre«, de bøjede sig

I ned og så på tegningen og
læste om mig, Cecilie på 21,

. som ikke kan finde ud af mit
liv, fordi alt kerer rundt I ho
vedet på mig, og hvorfor skal
mit liv være så smertefuldt?

Jeg vII godt takke både
B.T.-Båndet og Jens Gals
Chiøt, eller hvem det nu er,
der har været så hurtig at få



nlobbyvirksomhed er
meget vigtig.

Man s/tal kende nogen,
for der sker så meget i

korridorerneH

Kvindeligt medh,m af
Oslos Ungdomlr~d, der har

eksisteret Isnart et Ar.

.)Det må være rart for
en BZ'er at komme ud

med det, men man
løser ikke Københavns
boligproblemer ~ed at

besætte hus~:

.,Vi vil ikke bare være
et rådgivende udvalg.
Vi vil være aktive og

komme med ideer, og
så vil vi have penge at
råde over til at støtte

projekter(~,.

Ungdomsbof]er-. .:.,
repræsent.tlonen5 forrmod
. Simon Grundtvig

Komment"r fra ewerbofgmesttr
Jens Kramer Mlkkel,en (S)
til slog.ntt ~Fuck Kr1lMrs
boligpolitik" pi VJeI• .,is"

..Jeg bliver så ked af at
høre på al den mistæn
keligg"relse. Vi skat jo
også slås med de andre

inde på rådhusetH

Lubn. EI.hJ. medlem.f Borger·
repræsentatlon(lIls ridllvende
unldomsud.,.lg. efter at flere
unce h.vde .nkllcet Sodilde

mokratlet for at bruse k~feren'

cen som .,.Igflæslt.

om der skulle oprettes et
egentligt ungdomsrAd eller
om man skal lade Ung
domsborgerrepræsentatio
nen, der hold,t sit hidtil ene
ste møde I torsdags,
fortsætte.

Men optimismen og ener
gien "ar så stor. at der osså
ble,' oprettt:t en KonIeren·
celorening, der sll:al sikre,
at kon1erencen følges op al
handling.

Det skalle jo nudig gå
som en af de mere aparte
konferencedeltagere, en ty
deligt hllSh-pA\1rket f)T I
sort joggingtrøje med hæt
ten oppe om hovedet. der
truen!.!e fol"l(yndte mod fire
unge p:lncldc1ta~ere:

~1 fldder jo hrne d..rt'ppe
{; !~:,k~. r. 51 Itnr d-.::.~~

gen kunne man studere
1500 postkort, som unge
har sendt med deres ønsker
til forbedringer af byera, li~

ge fra krav om flere rulle
skøjtebaner til n)'e ung
domshuse.

Et andet sted stillede Bil~

ledskolen Ryesgade stMfell
er og farv~.til rådighed, og
storbybilleder og jUnglerne
tiver boblede frem i løbet al
få tinier. Men hvad kan po
litikerne egentlig bruge un
ges malerier til, nu de skal
behandle ungdomspolitiske
emner?

Overborgmester Jens
Kramer Mikkelsen (S) ha"
de svært ved at sVare på
det. .~,"'... i

..Tja, det er jo en lang 1

proceH.:det her, og el maleri l
er ~l også et udtryk for en
holdning. Øh, Kasper, hvad
kan vi bruge malerierne
til? spUI'&te overborgmes
teren en a! de unge arran~

gDrer, der kom forbi.
..Hvis nu der var ti male

rier, der forestillede mg,
havde vi vel et problem, ik- I
ke?.. kbM Kasper overborg- :
mesteren.til undsætning.

Verbal. tæsk til politikere
Ved alle debatterne notere
de relerenter på computer,
og referaterne sendes nu til
de kommunale embeds
mænd og politikere,
Spørgsmfr.let er, om de man~
ge input fra de unge vil bli
ve taget seriost inde på
rådhuset.. .

Jette Bergenholz Bautrup
(S), fonnand lor Borgerre
præsentationens rådgiven
de ungdomsudvalg og en af
drivkræfterne bag konfe~

rencen, mener; at de unge
kan rokke Borgerrepræsen
tationen.

..Vi så, at Borgerrepræ
sentationen tog et af lorsla
gene fra UngdomsborgerTe
præsentationen op efter de
res møde. Jeg er parat Lil at
nedlægge mit h,'erv som
Iormand for det rådgivende
ungdomsudvalg, hvis de·
unge finder ud af; atde "il
oprette et ungdomsråd. Jeg
tror på, at de kan få reel
indflydelse,,, sagde Jt'tte
Bautrup, der henviste til, at
Kb~nha,-nhar søgt h.ge~
ringen om 20 mio. kr, for at
blive ungdomskommune.

Hun måtte trods sit ål::-en
lyse engagement sammen
med politikerkollegaen
Lubna Elahi tage imod ver~

bale tæsk ha debatdeltage
re, der mente. at de blot "ar
udr på at profilE'rt' si&" op til
,·alf'~t.

Dt't lykkrties ikkl;.' p!l
konfer-·nnn.: !i!:,.e url ,;~.

inden de skulle fremlægge
foran panelet af bl.a. em
bedsmænd fra kulttu'- og
fritidsforvaltningen.

Grupperne var enige om,
at der skulle Informeres
meget mere om fester, og
h' or man kunne gå hen om
aftenen, men debatformen
huede ikke IS-årige Kristi
ne Jørgensen.

..Det var rigtig skoleag
tlgt. Så lolte man sig meget
bedre tilpas nede i syd
!løjen, h"orvi diskuterede
vold og kriminalitet, Det
var meget spændende,..
sagde Kristina Jørgensen.

Overborgmuter pi glatis
Konfcreneell bl'ld på mllr.@e
uf\tl~\:k~~orrmr. Yed j',(:.,!:lI1-

fremmedhed og fremmed~

had, kriminalitet og vold,
Darkotika og så de mere
O\'erordnede som unges ind
flydelse på ungdomspolitIk.
ken i København.

Et sted sad der overvejen
de folkeskolepiger og dis
kuterede i grupper, h"ordan
lritidstllbuddene kunne
gore~ bedre. Efter et kort
oplæg forklarede ornst: re
rel). at grupperne ha,'de 30
rr.:t1utter til al diskutt're.

'.Nogle mener, at skoler skal laves om til
rulleskøjtebaner, men det var vi ikke helt enige

om i gruppenu ~.
".l'. .<:11""

Folkeskolepile, der fremliIIde resultiltet af sin gruppes oplæg
til forbedringer pi skole-fritidsområdet.

..Men vi har en anden re
. gel. der liger, at hvil de

voksne blander sig lor me
get I debatterne, &li skal de
ud,. forklarede kontrollør
SDren med el skævt smil.

For skoleagt1st
Konferencen har været un
dervejs i et b. og mængden
... f udtryk 0t: holdninger tii
Kubenha,,, \'kr cnornl. 1~

deb;lltcr kom rundt om em
r",r~om! :.lh·.oj:ldud.

dannelsessystem. Og så var
der alle de voksne: Politikere
og socialarbejdere, der ikke
kWU1e lade være at blande
sig i de unges debat.

Lørdagens ungdomskonfe
renee 13:24 i Øksnehallen på
Halmtorvet ble" et tilløbs
stykke med over 1700 delta·
gel1l. En hel del var dog
voksne, selvom der var ind
ført. adgangskontrol "ed ind
gangen.

Højest 25 procent over 24
år lød reglen, som ikke ble...
håndhævet særligt strengt af
de to kontrollører ved ind
gangen. Halvvejs i den otte
timer lange konference ,'iste
tællernE'. at 534 unge og 2001
\"oksne - næsten 40 procent
vok:mE' ~ var til :;tede.

• '.'1" "

Unge, VII have Indflydelse
øtienhavns I(ommune

Det boblede med forsiiIS til,
hvordan de l)-14-Arlge skal
iS mer.lndflydelse på de
politiske beslutninser i
København, men det lykke
des ikke for Ungdomskonf.
reneeo 1):14 ilt danne et
ungdomsr'd.

ArTHO:.(A5 BJERG
FQW SORE!" LORE:-lZEN

Der var 13.årige skolepiger,
som kræ\ecle flere lffierog
soda,"andsdiskoteker. Der
\-'ar BZ'ere med kæder og
ringe j an!igtet op. :!.J-årige
PlJlit-sludenmJr. '.om debat
Terede Kob(.'Or.:l\T.S fremtid
co; e: i""-,-n:ll. "!:: liseret cd-

1v'••:LlIt·;Oj·::YUElSE Stor optimisme på ungdomskonference i Øksnehallen

•
l

\0\'1
Foruden 1S debatter gav

Ungdomskonferencen B:24
de unge mulighed for at male
deres ~yn på Kobenravn. Her
er Helle Denholt i gang med
et billede, der forestiller en
storby invaderet af tropiske
dyr som løver. elefanter og

• slanger.

MENINGER

Kunstværk,
:vakte
IniseIi og
:inspiration
~ M THOt.1AS BJERG

i Hele ,'ejeD rundt 'om skuret
på Rådhuspladsen hang der
håndskrevne udsagn be
skyuet mod eftedrsregnl!-

; naf plastlaminat . Lørdag
· morgen, wniddelbart inden

Ungdomskonferencen 13:24
skulle begynde i"ØksiiehJl·'

, len, havde kunstneren Jens
; Galschiot fået op mod 500
, kommentarer til sin instal-
; latian "Unge i glas".
J De seks dukker, der fo~

stiller lig j præparatlignen
de jtias. skulle virke som in
spiration op til åbningen af
Ungdornskonferencen. Og
interessen kom bag på
kunstneren, der kunne se en
udvikling i udsagnene i
lobet af de ti dage, som in
stallationen stod på
Rådhuspladsen.

..I starten var der mange,
der skrev noget i retning af
"og det går mine skattepen
ge til". Senere kom der nog
le meget flotte udsagn, hvor
man kan se, at folk har
t~nktmeget o,"er det. Jeg
tror, at musikken er med til
at sætte folk i stemning,_
siger Jens Galsclriøt, mens
NIcky Bendix' kla,"er- og
harpE'musik klinger i mor
b\!r.r..gnrn.

· Kort før de store glasbe-
, holdere skal tommes for de
I res indhold af væske og
, dukker, tropper en nok ja

pa!l.Ske ~uris!er op. De er
megE't nysgerrige.

..Turisterne har ,'æret me
~ get posith.·e. De går nok ef~
, ter oplevel::en. :nens dan-
" !'kerne mere har været delt i
; de r;,!;ende, der synes, det
I ser ud af heh'cde til, og dl
I dem. der føler sig inspire-
I ret .•·
· Jens Galschiøt 'il nu
· !'e,,:::l€' alle ud!;agn<.ne ind
i'" t ,mr'lter og sende dem
uc. p~ Int{'l"nettet. så h!&nd
.~'-;"if:"'m bt',".)l'l;'s
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~, 'i "i'T 1907L. l.. v;\., ...,,
r Iz Dd er Jens GalschiøtsIDir./ ~ ~ kunstneriske bidrag til ung-

( ( ~~ ~ domskonferencc:n, som
, z finder ste=d i 0ksnehallen

~ den 25. oktober.
~ Hm er kendt (or sin pro
$? vokermde kunst, som f.des.
l? 'Min Indre Svinehund'

og den otte meter høje
skulptur 'Skamstøtten', der
i øjeblikket sdr i Hong
kong.

De seks figurer symboli
sem forskeUige typer af da·
gens ungdom:
anorcksilbulimi pige., idea
let, ung, misbrugeren, sub
kultur og den fremmede.

Dukkerne er sznkct ned
1dl:' flere meter høje montre
og flyder rundt l en gullig
\'~k~

[k ser lidt uhyggelige ud.
som de st5r der med lukke-
de øjne og haMbne mun
d" .

Det er tmk~:r:kkende

gadekunst, som giver be
skueren et indtryk af de U./

FN.i.; -:")1 ges verden. ./'

Dt seks mannequin-dukku pd RAdhuspladstn af kunstnmn ......
]ms Galshiøt studm:s P'l nært hold af de mange forbipasse- {lI
rmde. :

Ungdommen
udstilles '

(

~
i\

~
S

f,..
t;)
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:~h sculptor dedicates latest
K to junkies and immigrants

":opl!:Magen - The Danish SCU!ptor Jens Galschioet,
whose copper Pillar of SJUlmt statue was displaycd in
Hong Kong in June to commemoratc thl! liananmen
Squan! massaCl'l!:, is at it agam.

Hl' has displayed his lalest work, a group of sUe
silirone bodies subme,&oo in a yellowish liqwd and
encased in gla.ss. in front ofCopenhagen's city hall.

The coUedion symbolises "the harsh life af some
young people in the city sum as drug addiets, immi
gr8Jlts and girts wilh bu1imia~, Ga1schioel said. Thl'
sculpture was erected ahead of ayouth comcrcncc in
the banish capitaJ lall'r!his month.

His Pil/M of SMme, depicting 50 anguished faces
and tortured bodies, was erccted by students in Hong
Kong shortly before the territory's return Io Chincse
rule on JuJy l. LocaI authorilies reluctanUy agreed Io
let il stand for \WO wecks, despite being wary of Chi
nesc reaction lo the memorial, which commemoraled
thl' June 4 1989 massacre in Bl'ijing's TIananmen
Square. - Sapa-AFP

~/eVJS TC.~ SU~ld"'( :;/.jæl'''"'~

/'f, ok{: /971-

Gadekunst: Seks
mannequin-dukker
vækker opsigt på
Rådhuspladsen

Af NANNA BOYE

l torsdags blev seks man
nequin-dukker af kunstne
ren Jens Galschiøt opstillet I
på lUdhuspladst=n.·

De er udstillet under tit
ten 'Unge i glas'. På gulvet
under hver <if de høje mon
tre er der kommentarer tiJ
ungdommens problemer
anno 1997. Det er spzkktt;\
med <ivisudklip. stitistik-'I
ker, samt interviews og
kommentarer <if unge. _ \


