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13 MILLIONER LIV - en happening om den stille død 

(fappeningen 
750 dukker, som forestiller 3-9 årige børn, bliver i denne uge lænket til bænke, 
lygtepæle og stakitter i hele København. I den uge FN-topmødet finder sted, vil ca . 
21 [) (JOO børn dø ar~u lt og sygdom. li ver dukke repræsenter 300 afdissc børn. 
Dukkerne er lavet ar mørkt slof hvilket symboliserer, at det hovedsagdigt cr farvede 
børn der dør. Sammenlagt vejer dukkerne l t1 ton . 

JJ millioner vxrdibcviser, som hver p.llyder værdi en aret menneskeliv, vi l samtidigt 
blive uddelt . Sedlerne ligner matadorpenge, meJ påuyklc billeder af ud su lt ede børn og 
en tekst, der forklarer meningen med happeningen. På sedlerne gives der også 
eksempler på den ulige fordeling afverdens goder (f.eks. at 25 % af verdens befolkning 
lever i I·lande, der samtidigt tegner sig for 85% af indkomsterne). Sedlerne uddeles af 
skolebørn og aktivister, og placeres i forskellige offent lige rum: museer, biblioteker, 
arbejdspladser ect . 
Sedlerne repræsenterer de 13 millioner menneskeliv, som vil bukke under for den ulige 
fordeling verdens goder i 1995, 

Happeningens bagg rund 
ll vert andet selnmd dør el barn af sult eller sygdomme, som nemt kunne helbredes, 
Hovedparten af disse børn har mindst to ti ng tilfælles. De er sorte og de kommer fra 
verdens fattigste lande. 
Når jeg laver denne happening, er det ikke kun fordi jeg ønsker at synliggøre den 
globale ubalance, Det er også fordi jeg vil gøre verdens statsoverhoveder 
opmærksomme på, at der er en verden udenfor København og topmød et. Jeg ønsker at 
de skal huske hvordan der lugter i Rwandas flygningelejre. Eller hvordan gadebamet i 
Lima eller Rio er nødt lil at sove i en kold klam papkasse hver nat. Naturligvis er 
topmødet vigtigt. Men vi bør fø rst og fremmest tage stilling lil om den rige del af 
verden er indstillet på de radikale ændringer der skal ti l, for at skabe en mere retfærdig 
fordeling af verdens goder! 

I vores del afverden, er vi blevet vænnet til tanken, om den globale ubalance. Alligevel 
bakker vi op om FN's initivativ til et topmøde . Vi ved godt, at en dialog på verdensplan 
er nødvendig, hvis verdens problemer skal løses, og at vi også må hjælpe ti\. Det er for 
aktualisere denne viden, at jeg konfronterer mennesker i København, med det 
symbolske billede af døende bøm fra den Iredie verden. Det er mit håb, al del kan være 
med ti l at åbne for en debat om måden hvorpå vi har organiseret verden. Samtidigt er 
det el budskab lil den tredie verdens lande, om at de ikke er alene om al stille 
sporgsmålstegn ved den skæve økonomiske balance i verden. 

Symbolikken bag happeningen 
Happeningen sætter foJ..."Us på følgende: 

• Den rige vestlige verdens etiske og moralske diskussioner, om det hellige og 
ukrænkelige menneskeliv ( f.eks , abort· debatten), foregår i den samme verden hvor 
millioner af mennesker dør p.gr.a . manglen på basale nødvendigheder. Man fri sles t il at 
tro, at det kun er de riges liv der er helligt og ukrænkeli!,rt, 

• 

·De forbedrede kommuni kalions· og Iransponlllulighedcr har gjon verden "mindre" 
Denne verden rummer så eJlorme modsæt nlnger, :l1 der er fa re lo r, al indre spæ ndinger 
vil få det hele lil at gå i oplosning. 

-Den sturslc hindring ror <li I~lrc FN· topllwdo..'ls "isiollel' lIg be~lll t nin!;!L'r ud i liwI, l'r 
Illilnglc:n p5 ukllI\(Hni:-,).,l' Ll'~,'ULl rl'l'l 

- Topnmdcls beslutninger far jm111yddse p~, Iwor lIIange 1lll!llIlcsk.cr der "il do i \'CfdCIl 
Det er med andre ord e l va lg, når \'i beslutter at lade nogle lande lilfbli"c rige , IUI!IlS 

andre kæmper for al uverlen: 

Nå r FN·lOpmodct sluller på somlag, vi l hornedukkerne bl ive s3mlt: t i cn 'stOf blln~e, 
som el gro teSk billede på topmode ls udgangspu nkt I.igtledt.::s vil værd ibeviserne hggc 
overall, som ct symbol på, al det det I:'fwde barns liv, !.ljensy nligl ik'l-;e engang er del 

papir værd, beviset er trykt på Vi hdl;wdlcr liv med SallllllC ligeg) lddished, S\.llll \"i 
bmger papiret og smider del væk . 

En kunstnel'S ('tik 
Gennem mine skulpturer og happenings, pr0\'cr jeg at stil1e sporgsmålslcgn \ 'cd dcn 
vestlige verdens ctik og moral. J mOdsætni ng lil andre kunstnere, er def ikke min 
intension, at nedbryde ba rrien::r, men derimod at opbygge en elisk og moralsk 
ansvarlighed for vores kultur, både lo~ah og globalt . Jcg øJlsker at stille spørgsmål i 

J1' fOfm af symbolske billeder af virkel ig heden, som går bag d~ kon\'ensioLlclle opf3uclser 
og meninger. Uden al kende svarene på forhånd, ons~er jeg iH skabe dialog og debat 
gennem mit medie : happeningen, og del udtryk jeg giver minI.! skulpturer . 
Som det nyeste, har jeg udvidet deballen til også at foregå via kompllternet\'ær~et 
internet. I rer søger jeg bl.a . at tind e kontakter og stOlle til mil nyesle projekt : "Pilla r of 
shnme"· skamstøtten . Stollen vil blive rejst i lande hvor menneskerettigheder og 
gmndlæggende humanisliske princi pper bliver owrtrådt . FN· happeningen har de 
samme budskaber: Tusinder af menllcskeliv går li l grunde, mens 
regeringsrepræsentanter tager beslutninger uden synlig effekt. 

Kontakt adresse : 
Jens Galschiøt Christophersen 

C/O Bane\'ænget 22 
DK·5270 Odense N 

TIL 66184058 
e-mail: adh@·pip .dkncLdk / Url : hltpllv.rww.aitloh ,dkJaidoh 

Kontakt KBI-I: 
Galschiot el. Anne Lund 

KultUlfabrikk~n, tlf.: 31549429 lok .222 . 

Happ e ningen er l.-epræs.e:ntel'e t på NGO, i AIDOII' s (Al-t In Det~l1c-= 
Of Humanism) s tand, som har plads i Steelwo rkshallen. 
Telefon til AIDOH: JO 45 19 64 
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Performancekunstneren Jens Galschiøt 
Christophersen - manden bag den om
stridte skulptur NSvindehunden~ - kritise
rer Kulturfonden, som ikke vil støtte en 
planlagt happening under FNs sociale top
møde i København i marts. Støtter fonden 
kun kunsten . når den er æstetisk, og ikke 
nål' den sætter spørgsmålstegn ved vor 
!<ulturs etik og moral?, spørger Jens GaIs
ehiøt Christophersen 

.. '-'--'-" .. ----...,~.-_ . 

r 
Ku~~h{ris til Erik Clausen og 
skaberen af »Den indre Svinehund« 

GØGLEREN og filmmanden 
Erik Clausen og smyllesmed 
Jens Galschllit Christoffersen 
fik hver 50,nOO kr., da FrF' s 
I.:u lturpris blev utldelt tirsdag. 

Prisen til Erik Cla1lsen 
blev begrundet med hans 
film, hvor han senest er det 
dan~ke bud pil en Oscar
nominering med Carl-Niel
sen filmen ,.Min [1mke barn
dom.. . Men ikke mindst 
Clmtsens film om de a.rbejds
løs!!, »De frigjorte«, blev 
fremhævet som begrundelsen 
ror ti ldelingen af prisen til 
CI:luscn. 

1 6 NOV. 19911 

1'\."\"0: FINN I'ICi\Nllli~:N 

JENS Galschpit Christoffer
sen fik prisen for skulptur
happeningen ,.Den indre 
svindehund", da svinehunde
skulpturer blev stillet op pil 
plodscr i Europa. Århus fik 
oSs! sin. den slOd i lang tid 
pb Rådhospladsen. 

,.FTF hnr ønsket al aner
kende initiativet, fordi det 
med skulpturen som vi rke
middel er el anderledes, op
siglsva::kkende og vigtigt ind
læg i debatten om et aktuelt 
uK cenltul t emne«, hedder det 
i mOliveringen for, al prisen 
gives til Jen~ Galschøit Chri
stuffersen. 

PoJlllken 

Svinehund gaven pris 
l~unktionærerncso!; 'I'jcnesj.t,mlflndcneB Fæl
ICdrAtl (F'l'PI SIIV I gAr Bin kulturpris HI billctl· 
kulUllO ... .m Jenll GullIchilIl Chrlstophon>en og 
!:"l't-:lcreJl, nImIllIInden med mere, F.rik Cluuseu. 
(Julschh!t Chri~lophcrllCn fik 60.000 kroner for 
!i in IIkul]>Lur·huppcnJng Dcn Indre Svinehund, 
hvur 6viuehu nu,,·~kull.turcr blu ... Btilld op pli 
l)h,doiC I" rundt om j CUWl'u. 01.'lI4 til Chw./:iCn 
vur du,' 5C1.000 kmn"r. Hun priøw.IIWJT (or Bin 
IiIm ,,,n du UI'I><~,hIlIlIiU : nu i-'riidorto. ....... 

Udklip af: 

Morgenavisen 
Jyllands Posten 

• 

KULTURFONDENS FORMAND, Carsten 
Trombors:, havde den I. novemberkulturkronik i 
dette blad, hvor hlln pointerede, at Kulturfonden 

ikke var en hyggelig kulturel aktiveringsordning. 
Jeg mener - måske sammen med Carsten Trom

borg? - at Kullurfonden også er til for at stotte samar_ 
bejde imellem amalører og professionelle kunstnere, 
der vil bruge kuns ten til ilt rokke lidt ved vores ver. 
densbillede. • 

Men hvad er det så, der få r den samlede kultur_ 
fondsbestyrelse til at ryste på hændemtl, når de bli
ver præsenteret for en performance, der ligger mile
vidt fra "hyggelig aktivering". Men derimod, midt uno 
der FN's sociale topmode, vil aktivere 1000 menne
:.ker med at hænge 40.000, I Ih. meter høje, symbolsk 
doende bom op i luflrummet over København for at 
visualisere denne klodes sociale ubahmce med bl.a. 
40.000 dagli,e børnedødsfald til folge. 

lt. MAN KUNNE måske forstA det, hvis Kulturron
T den syntes, at det var en dårlig id!!', men ntti! 

Tromborg har skriftligt begrundet ar,lage\.med, 
at .bestyrelsen syntes for sl vidt. at projektet er godt 
tænkt, m.en finder det for makabert Ol for politisk 
markant til at ville stotte det._ 

En reaktion der kun kan komme fr. mennesker, 
der 19:v~r l ~t a.r. v~rdens rigeste lande, Ol 10111: alØri; 
ser dNes borltJda p.g.a. urimelige levevilkår, og en 
reaktion man Ikke skulle forvente fra en visionær 
kulturfondsbestyreJse. 

Happeningen ville hllve været -for makaber", hvis 
jeg havde opsamlet de 40.000 bornelig og ladet dem 
rådne op j Københavns eader. Men da jeg har stor 
respekt for livet (ogsA de sortes), hades: valgt kun at 
arbejde med symbolsk doende børn j happeningen. 

80.000 forældre bliver dagligt udsat for den aCskye_ 
li~e oplevelse, det må være at se sit barn dø, ford i 
mlln ikke har kunnet skaffe nok mad eller medicin. 
Næ! Tromborg det rigtigt makabre er:at vi alle dag_ 
ligt belragter disse døende mennesker l fjerns ynet 
uden reelt at ville gore noa;::et for at rette op på den 
sociale ubalance pl kloden. Måske ford i vi intuitivt 
ved, hvad det vil betyde for vores egen levestandard. 

For at bringe denne etiske diskussion op er det 
nødvendigt at tage "politisk markante" og stærke 
symbolske billeder i brug: set fra mit synspunkt vil 
det v~re "makabert" ikke at gore det. 

Dette gores bl.a. af -kunstnere, der ærllgt vil og kan 
og ikke prostiluorer egen kunstnerisk udvikling,_ 
som du skriver I kronikken. Til dit og den øvrige kul
turfondsbestyrelses forsvar vll jeg sige, Ilt I ikke er de 
eneste beslutningstagere, der ry~ler ph hænderne. 
Jeg har søgt en masse steder om stotte tJI denne hap· 
penlng og foreløbig fået afslag fra alle andre end 
SiD's og KAD'. kulturfond samt li-eds fonden. På 
trods af, at alle syntes, det er et strålende projekt. 

Jeg vi l derfor rejse en debat om, hvorfor det at bru
ge kunsten til at sætte spørgsmålstegn ved vores kul· 
turs etik og moral betragtes som så problematisk, at 
alle, fra virksomheder til hel- og halvstatslige kultur. 
organisationer trækker s ia med ord som: -vi stølter 
kun glade budskaber_, .desværre, dette er ikke vores 
område_, _det er for politisk_, "god Ide, men for ma_ 
kaber og politisk markan!.. (Kulturfondens variant). 

• 

OMVENDT er der relativ økonomisk opbakning 
bagved, når kunsten brules til rent æstetiske 
frembringelser. Hvis jeg havde valgt at lave en 

ballet, et musikstykke eller egnsteater over FN-tema. 
et, var det formentlig blevet accepteret. Men åben
bart er billedkunstens nonverbale sprog kun udset til 
at fungere inden (or visse rammer. 

Jec kunne måske forst! det, hvis de eliske spørgs
mål. der blev stillet. var grænseoversKridende eUer 
oven i kabet revolutionære. Men det ejendommelige 
er, at selvom min perfonnance støtter den bestående 
elik og selvforståelse, trækker evt. stptter sig Iynhur. 
tigt! Man skulle da ellers mene, at et liImfund, der 
bygger ptl et humanistisk grundlag, netop var inter_ 
esseret i at stutte kunst, der tager det humanistiske 
synspunkt alvorligt. 

MAske er det netop det, der e r problemet. Måske er 
del slet ikke meningen, at vores humanisme, og der_ 
med det etiske grund lag for vores kultur, skal tages 
alvorligt. 

MASKE BESTAR "farligheden" i, at jeg, med 
mine surrealistiske symbolske billeder af virke
ligheden, tvinger de selvsamme beslutningstage-

re ind i en dialog om forholdet imellem deres egen 
etik og den måde, samfundet udvikler lIig på, lokalt 
og globalt. 

Hvem ved! MAske er sandheden bare så banal, at 
kunsten k.un skal beskæftige sig med es:nsspil og 
menneskehedens æstetiske udvikling, og at jeg har 
misforstået det hele ved også at tage samfundsmæs
sige og e tiske problemstillinger op. 

Dette er nok tæt på. r hver t fald udtalte Statenll 
Kunstfond til 'T'V3 nyhederne, at de ikke havde stot_ 
tet min svinehundshappenins:, fordi "jel var så irrite
rende og anmassende og havde p!l.duttet dem min 
kunst.4 

'------'-- -'''~ ' .. 

"Oto: CAIISTEN 

Jens Ga/se/dø! CIITisfopJ,ersclI og hans "Indre svi
nehund- fomll Odell!e Rndhta sidste ~inter 

Happening
kunstner' 
,søger støtte 
• 

Ptlrformuncduol1slncren Jen! Gillschiot Christo· 
phers!'ll, som lI"r !okrc\' ... t dllgons kulturkronik på 

forsldtu, blO!v kendt i oJ"fcnt lil:heden, da han j ener
året 1093 lavede ~in sflkaldtc SVinO!hundshappening. 

Her fm1ocl1tll" IllIn .scl\" Olm denne happening og om 
to planl;ogle huppemngs, bl.a. FN-happeningen, som 
er udgllngsl)Unkt for dagel\:' kronik. 

I . SvillehundshOjJlJeningell 
Den 12. til H . november 1093 anbragte jeg 20 tons. 

tunge skulpturel" af "min indre svinehund" foran hu. 
mImisti skI' OlC dtlmoknlliskc monumenter i 20 euro· 
pæiske byer (re. Stockholm til Barcelona. 

ForlnMct var .. t gur.: opmærksom på, at den euro_ 
pæiske rt!ilktion pb nygtninge og indvandrere fra den 
tredje \·vrd ... n giv.:r Jla!ring til tendeQ.~~~' vil 
medvirke til at do:~truere vores egen kultur·(fHf e'ner . 
EnzenbcrlCer). .. p ~~ 
. Alle undtilgen delc af dcn ufaglærte fat~!i!lse 

{SiD, KAD og PM ~', og Frcdsfonden afslOi; at slotte 
happeningen, oS den blev kun sennemtørt. fordi jeg 
selv betalte 100.000 kr. (banklån). Eflerfølgende for
SOK på ilt opn/! stOlle gav 195 dslag ud at 200 ansog. 
ninger. 

2. Skoll1$/ouchoppellillpeu 
Der bygges en obcliskllgtii; skulptur pi flre-fem 

meters højde. Skulpturen betitår af mennesker, der 
trækkes ud i smertefutde surrealistiske forvridnin . 
ger. SkamstotlCII :otobes i sort bronze i IO til 20 ek
semplaret· og tikal plact:res rundt omkring i verden 
(to Iii tre om åro:-tl , hvor dcr er sket en forbrydelse 
imod humanismen. 

Skamstøtten er endnu på tegnebrættet og er ved at 
blive bygl:el op pli mit va:rkstctl. Jeg har€ndnu ikke 
ans..tgt om s to tte lil dctlc pl"Ojekt. 

3. F'N·holJpenilt(jen 
Der fremstille:. 40.000 stk . I 112 meter høje foliebal

!pnbørn med utlstrakte ilrnle, l sort metnlfo!ic. Folie
barnet fyldes med helium og lucnges op over Koben. 
havn samt s lippes lo:. i kirker, banker og parlaments
bYGninger den 6. marts 1905, nllr også FN's socialo 
topmode starter. 

f'olieba!lonerne vil langsomt dale ned og "do" un
der konftlrencen og sklll symbolisere skævheden i 
den "Iobale organisl'ring (se projektbeskrivelse). 

Jeg har ansogt om slotte og modtaget afslag fra en 
del private firmaer, Stalen:. Kunstfonds produktions
pulje (der ikke mentt:, ilt det IUJrte under dem), Kul. 
turfonden (der mente, at pt'uJcktet var for politisk og 
ville torul'cne!!) og andre fonde. 

Derimod h .. r jeg moutagct s te tte fra SiD og KAD's 
Kulturrond på ~.OO() kr., samt fra Frcdsfonden. Men 
dll mil projekt kos ter hen ,"cd 1,5 mio. kr.,order langt 
igen. 

Jeg har konlaktcl Benndon 'og Toscan! i Italien, 
der muliM:\'is vil Slutte mig, og jeg vi l derudover rorsø· 
ge at kontakte kulltormmisteren direkte. 
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kJeg har ikke na/ene, men kwn en masse spørgsmAl og huslralJønu " , siger Jens Ga lschiøt Christophersen, 
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,·rkndc . ~l ,-I ;llklw<l,·, j ",. Vi ,·rj~~'·"'li"."h·' · 

li):~ fr:, l, ,ll,·'l\" i "I")"'~Ia",I . d ier I"r ,.k .. ""):' >~ l hl 

1;IlL~n~ l'" It."~,,,, . Ikr ,bl "l 

I,hna:di):, ti,I,'il, I"r I·i u):\., 

~~r j ~""~ 1I ... ·tI ~l ho",h ... ".·n 
m"d ~II"""·, hu.'>t· ,-Un r~n·, 

11<1,,): lIli,Jl:lI ... tkr,·.,n· ""ho," 
'.'., ,il:'"' han. 

U .. ·., ... uh}):l(dil(c ilhtre -.11 r

i t", ~tt .. · h:,. J~n. {;;th .. :hllll ehn· 

, Iulli:.."...n puru· .. ·u ... ni ""m -."in 

IIItlr," .wlIl\"lllllll.l" . 

)kn ~",rAI,·n'>l i,"" fnr ).-11' 

{i~!'>t· hi"b ~rho.i.bf"nn ~..J h.m 

d~1 i~ k.- ht,,.., n"d I'"nrx':ol.ut,>

'liren" ,kn a,n':l."n!il:'· I:mll'· 

""">lehuf):,·r!iJ:e (r~Ue Inc<l 

Ilri ... ·hu" .. tcl .'nm~' gri· 
1I,·mk i kr~\'l·hutki . !kn 

g"·lIg,e l."fl,lt .. ·,,·itt.- tu·,. 

d .... ' ,·,·n,," Ilt h~n hk,· 

iUtlhtKtl Iii ,." 'l!hliIJilll: 

dier )outg'''' .~ ull'l ure', U): 

1:II.k <I,., "ær ... "I' [it.kn 

,kl i,·.". knns';'Hnc •• n~" 

de dile '" IJtlc ~i): pr"'·,~ 

~cr ... ,,/ jl~~l :md ... ,r (If:-'" 
du t~tr ... n ;,,, tre .,·in~· 

huml! 
J,."., (;,I"·h;',, ehr;. 

""O",."...n l"oI i>l, ... kl ~, ~ 

pier ~f <len ! .~II nl<.~ .. "r 

huj,· '",·"'n,kutplU' "f>" 

"itk· i , ! U "l''' ~IXb'''' 

,",lIrhl·'·' i t,~""'l ~f '" 
,h'l:n. 

11e .... ·h' ·r Ulhpitkun i ,"n 

<k·1 hl·n '" .. r .. c~" hmr 
ull'·llllij:hl"tk:n ufri,·illij:1 

"f,itk.~k" I"n·,·t.lll~kll. Ikr 

r...,.' .. ·• h~lk· pc~i' j>l;e ' 'I: kut · 
, mc1k d..-l>;lu.·r om s,·iu.·· 

humleu, ,~ nl.l<len, h'·"I])3 
,k "~lltll, ,,tc,1c H~,...r h)~,· 

n l<"I1~J:e' nI: hch~,,,Uc' .~itd,,·" 

,k" I ..... lre ' ·'kl'I<'I:.·lt.llI" .. Hr.II .. ·r~t .. ·f1"!:, ·r tn " ,d." 

hl·,·m .. .,. -,,·mp,:nl''' · i r " I1~,kt , i t r~. , ..... " ..,.: ... "t'l( 

'" IlI(tl<"ot" . t.1I Ikl>.,1<1I !" ~ t .. .t! ",.tnh)!' t'. 

~111<·"t,pl~t.l .... r., ,Il- 'iliA hl<"m ''It ' I'.,t ... t ... ·",,· 
-J '·J:1.I\,·rlt·~It·r,, ) ~ko·r . "I(o·/ tl.ln ... II Ik",t 

,i):." 10·1( 1. \ '·1 ku" "" ·''''I:t\tl],-" . r, ul)!,·r ,.,t~ tlltt 
l>;l .... ·.·m·u Ul: 1."kr ,km ... ·h '~ Jh.: h.'''''I",~,·n Il,·, 

htn .·,. ' ''J.l,· ,." '.IIl'·. ",,·u 'I.d,,,"ltl L,"tlll .1. ·1( Lu 
I.·r ilL.· )l~ .k, ~'''Ili ,~.· . ""·"1'.1 .,hurh)!,· 1,·III.,,·r 

Funk"'" 'cd ,,,",,,,,. UI • .,h- ' T • • " .. ·10 ",II h.lu.1 

ti , ~,·" ~ .t" htiH" f "t,L.· ,.r,,"·'~. '.t ~ .'" d,,, .ttdril( 
b l,k·., I."·,,,·n~r " , I ... , .·r I" ,·,,1,dtl:!· 

t'.').(.I'·IIu..· ,·r.k. tkllldl .,h,·r,·pr.,·wnt .m' ... h,r 

S""e", t\nINh"" t ,it 1"\".\ . "., "'.111 hl,·\ 't""):' tn "r" 
rt or Jen, (,,,t,,,lr i,,' ,l L~ ,h~I,·' II .... ,·r ,ur 1'.'1(0"."'''' 
tb ll Ir.r - 1~"I"II,· r '" '~I ~' ''t '' . hL.·, .t, r ..... 1:. , ,,., 

nl" r -11l.t1"h.·u· h>r " P'~""~ "1.II~J"1 

40 . 000 dø e n de bø .. n 

,,, d " ·lutl<·] ;':ar ]':\ i t"·gl",t.-l"·,, ~I nw l' ..... mln 

,tk ,.·nl.·u, " "gl·",,!!,·r hf ~u"I<·" ·' 1t ,. ,,,",,~ I~I .,,1· 
"LhltJ.:' t\ ,~,,·nh.'<I ...... ,. 1<"". t, ~t ... h,,~ t tllt" , ~I,r· 

"'lI H.·r" .. ·• ~I Lullnon"'lt·t U',·r lo),·" I )~k, m,..1 

IIIIKKI ,I,,,·mk 1"'01 · i h,,.,,, .1 1"lt.· I ... tt,~", Itu 
I,." ~t n, ,,). .... , il · h''''"'·t''· ,.hk ... ""tlt." ,o): 1 .• ·l!J.!'· 

.iJ.: p. 1:,,11 ... . ):.td.·r,,!: pl ... t .. ·,· lIJ I~ M! .... t "' ."~·1 .1 

hum. ,kr ,r"ll:'· t ' :'\ II"I"" .t.'l:ti~1 ,I"r lU ]:."",,( . , 
m~"H,·1 t>;l til 'lu""t"I,·"II. ,k·l . ,kr "'~h· '" L,,,,,,, 
,k~U,", ule,llil'Ir~·~ Ldll: II<,h".,L "t j,. I~, rl:' ·"· . " . 

):,·riu):'''·l'r.·",,· nl.lll,,·r "H 1'''' ' "'"IL Ir .• t,,·k H · ... 

<.k·o '· II .'~lItr.- ~r}"d>l· mdkm JU ,~MJ " t~,n " hil t l. , 

n d,·r hittnkr I. 

-.\k" ,,,", lnih.-r :n '~.I II,· kJI'i!.., ~t " ,,'''>r,·rm· 
, ·r han):.· rur~' hrul:'· •. 1 .,,~,·,h·, ir~,·"",ltl"f 11)1 d.· 

.rn):"r tHc.t . ,It tH,· h .• ,·,· U.IIIl u): l •• )!" , ... ,11 lJ,·r 

f"r"",,·t ;".1: '"t l>:" ·" "iii.",,·.· ,".·d Ik'II"I""t ll.m 
II :" "I: ..... ",n, h,r .1., ,,,,I.t" t",".,h-t.·ud, 

J' .I\' (,~bdllll' ~ hr;""II.·".·" ,·r I "J' Iof, ~L.·, i 
)!:litH ",,·,1 n, '~JIlI'I"'''· ,:" t'·Ut n,,·.~r It,,! ,,,·t,·. 
h'·"" ~ll ."IIl·r, d 'l(' J" fI r."dn.· " ""u, t'"-."",, f ,II 
."t1!I< J- . m"Il"n~n. hl:,,]:.,~. ·khkkl("'I'I" ,,·rM): 

· 110.- " .-t. .• r ~1d 'Ulldh) h.·r ",d.,1 II .• ·, J,· 1:."'1: ,kr 

~"r ", .·r~"'~l mll.1 ,." ):"'1'11<· Ul ... ,,,. ,~."r , \t,·" 
CII . o\Iril J_ T)rkic. dk, I""r .. ~n lod ... .... '~JI ,kil 

II)· ... ·, lil ," · .... ·t ' 'I: .",lln "I' 111,,10 ,kil n'·''',r". 

t""I:. 111<"11 " "", {"nU .k·" \it ,. " . """J"~ " ," ItH.' 
It}·., .. ·. ,·il .... ·0 III,,,· >1.1<""'11.. 'I!! -"r.,"H,· " ·f.k " , 

"pmnhu",tl<-.J Ut.·,. II III/:.·r ~~IIIt.· .. lon,,""'k· ", 

til n:l· .... '· tlJI: ~I .... : pa <1 ... , n .• ·".· ~ .II""''',h '"' t ... h 
~mk-t '-1 .... 1 t'gt.l,·""nlllt .'l(t.·'III1 It· m'·I):"IH·' 

]),.-,I.,,-,a·r IUtKNI,1I Hl"· " UIl.·n ",t 'Ol( ,,,Ik 

,kn "I' Il ... m. jr..I( . ,"" tI<IIt"·'l<l il:1 ... ·h h .. ,.,!c. 
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M isk 
PERF RMANCE 
Stort anlagt performance skal grove dybt i det moderne menneskes 

drømme og underbevidsthed. PETER BELlATH har været på urreligiøs 
rejse sammen med folkene bag forestifJingen. 

"I ,'o! n jkh· .tll tnn,j, 'II!" "r,I"",. Ing\' StrJlldl>y 
k'''''Il, I hm t-r ,ILUlwlI'l! nI! pfojckclr.lrr ror 
<I,'1l ",,,, ~nl.'l!lC !'It" r",,,,.,nn· "Model - ri f'~r
I;,rn,.",,,v,,,j,·kl". ~"n Ih I'rcm jcr~ i O.l,·nS/: 
.1,'''.1. "I',il 

Pnr;""',m"'n hd ... "dkr lcm d,-f "MOt!cr mcd 
,kl "H "It .. lum", J dm "llIdrllt- proj.·krhrskri. 
vd\<" t"k, ti .. , ,,'" '",k'-'}Vi,k,- fi,:nrc,' ng '!Olal
"l'k\"d,c', "I! J ... ·' (,>fI1lJurt·u ,,«,ri .11 1!'.1\'t ,I)']' , i 
,In """kruc Inc,m, ,k.·, d"''''mr "); "nderi",· 
,-j,M",.1 r.lf ~I 11.\ ;ud , il rn l;umilJ ing om ur· 
n'(IIIH'Sk.~~ ,digi",,' d ilUt·nti"n. 

1'<"(,III\1JII"'n Sk.ll", •. ,1" r,,,,I, (lI' 'x·l60 rn C'Ine-
5ker Ole..! ,ilknyrnin(; ril ~kil,h\ls 17.411, "~pro
j"k" 'f ,., 1>'''("1'"' r:\ ,'r i'"pi,,''''' ~~nmh("j,l~ md
Itf" .''''.H<II.... ""dr"·i,,.n· ''f, pw{~!i"ndle 
b "o<nu·,,' . ~l,n()I".";<"I ' bH.' Jf hilledln'!:iIr,cn 
kn' (;.,I" hi", ( 'h ,i \",I'Io,", ~~'"' d," "il ophr~e 
t"I ,,,In. ,kr Il/ b",ktrl ~{ en btcdd, hvori 
h.ln, ",y,i,kc "lIcm,kll/pm/("I j {or~ninl' med 
Il\Jlcrier af Bjml! I b UI'.lrd kummer ril ar "dgore 
(,,,,·,,illi,,,:'·'" ",m"" . 

I',.r("rmant cnl j~h li offentlige ({lf("sdllinr,cr, 
,Il"< n in.<IIUCICt ~(em, l ine f\crinl" ,kai 01'("ICI 
i rt p" kh tl!, Crt f"hri~<hal dier en lignemle I"b
lir"I, 11\";' hdil:l!cuhcd Cl ro ,·c1hn·.lIcl hemme· 
li(;h,.,1. 

"J .I,., ua<lil i""dk {(·""·"u,,, It" m.'n en ,(cnc 
"(; ,." ,.,1. ''f. dCI C' dell ~" ,ki lld"C, "i vil h'rde 
nml. Vi vil ,.rune 1':' ,il,kunne: f",kb,er Inge 
~rrJ"dh~' JcntCn. "/11,.11 ,I,·t ,'r D~<;l (ur ~r Il en 
,,,,,kn ,'11<1 j "ykkc, nHI d"1 h" 1 m<xl.~, 'Jcll ,cr 
... kUli'" <Ir, h"1 ,'r ".un·: 

III!:,' ~H.mdhy kn'ru I.t-~cr ikke skiulpl . Jt 

1'"",.,,<",, mnl ,bh..!"",, ar fur,·,tillin!.'\Cn ("I "ig
li(;. 1't"f1 ~ ",n.1l\(",·n hli""1 til i en n:nlm bl..n i". 
ri,~ ,ul" j,l'pr, .. ~\ . "Vi hdt' r ul ill'l,ircrr af hin· 
Jlult-n. Il .. , 'W,CI ,,, j,h II" J .·t Ji!!! i Ich· 
'!;"'I'l'p'·". n"',, i ,k" 

kort fil det IlCmmelige, okkulte tempel i bu.sscr, 
der er bl.::ndet ~ 

"I hver bus sidder en kvinde pl rorersædet og 
drommer. Den kvindelige buschauFfDTS d,omme 
er den ydre ummefnl1xlllng. Det er ~ kvindens 
dlømme dler undcrbevidsthro, som pcrfnfm:m
cen handler nm," rOtkJarcr Inge Strandby Jensen. 
"I sd\'C nmmehistnnen - kvindens drnm . Jigger 
der Ct mooe mdlem en mand ng en kvinde. Dc 
mnJes, og kI~digheden npStlr, og de skilles og 
har Ct møde igen, inden de dar. " 

"l.lcsudcn hu vi nogle \'laMr, cn nrganisme aE 
fo rskellige individer, som hde tiden b~IW sig 

r.,·"I ,!!,· f",r"illin!! ... .1"1 
.1i!!1 (11 ;it !.:,· I>ICI,("l ,il ri 
<1)11.: .. Hll"ik. ,.(,,·t ,II du 
h.lI ' ·.1.·rc' , ,,,kri,,!! nu!:Je 
,IJn".,c I;'m. ]).tn, .. II"· 
h.,,!., .... rm,Lt",",I lr., r1 
di!:I. "(; .1 , 'r mu.ikt"lnr 

"Der er jo ingen, der 
opfatter Jesus som ond," 

~"",mr' "~ 1.1""1 c, ")'k-
kc """il.: ''''('' ,l..n '<I1. ""'11 ,k, er i k~c ,ikke". al 
,b ,"·Ur " ""i\'; hl i,· .. r hru!!1 i dmnr "-' l11mrn· 
h.m!! . m.hk,· hH,·,., ,I, ·, hIll!!' i 'li ~1H11"n .L,m· 
m,."h., ·,,(;. Sj 1"\ .t,." m;d.· b" 111.111 godl sige. at 
<lt' l t·, lidI i",h ikhle i"'l';r.'lion,,·ejc: 

FUGLEENGLE 1 ET HEMMELIGT 
TEMPEL 

-/1.1",1,"" Cl alt.,:, ,kh kun ri """Ic mctl ,let 
"kk"h .. "''''. ",cn ''I!,.i ,'1 n""lc mdlc", ,1c ",01· 
'·' rk"llt!,·, 1;",l.:d lil='· J:' (;I!"'l'l'C,. M",lct indgh 
''I! •. i '"m r,'nu i [,,,,"\rilJing"n; l'"hJikulll hl;"cl 

som en Drgani!111t; de ef ti ls kuernes spejl, ,k l er 
dem, Jel h~r kDnTJkt mtt! lilskuerne. d .. er 
Jem. dcr ~ascrer på de ling, der sker, ng som 
koml1lemcttr dcm: 

Ind i h~ndlinsen er va."\'("1 dallS ng nlUl ;k ng Cl 
I.:nr, ,kr rcpr;esenlc' er drommenc, unJerbevidst
heden. det okkuhe, det overnAturlige. som gir 
ind og blander sig i mmkt mellem manden ng 
kvimlen. Og for ~r del ikke skal være logn. op
"æder J .. , en wvrugl ~amt ODgct 5l biurl snm -
"fu!;lt"m!;Ie'! 

DØDEN ER IKKE MODBYDELIG 
Jens GallChiol ChrinnphcfStos Okkllhc tempel 

~r n::eSlen morkelagt; del Dplrses kun af en I,~v 

",cler I'oje. gule ga~nammtr, tier udsprinl\cr fra 
u . 50 ahcls'~gel i knbber. I loflet hænger 22 
u~lskjolde p~ hver " g~ngc 1,5 melcr, der gen· 
nembryc.les af hwmcamigler. Langs votggC((C sth 
eJ. 20 tot"mlignen,!c fJæle med d)"rchOl'edcr i 
'011 hr0111e, ng i templets c~mTum IID"er cn 
klymlvandkoUlI. 

Galschim bider sine IOlclll1k"Jpwrtr (or ~ Ikc· 

typer ug ",e((CI gcnerdt. 3t Je h~1 Iddtion til 
·urrdiJ;inncn - "Orl (2:lIc$ arveg".I! (1:1 da vi \'ar 
jzgcre. Noget. der ligger dybl, Jybt ios." 

Galsthi", vw gn,II, al mange mennesker vil 
finde Icmplet u"mclig! ng ond!. "for mig er 
del pi ingen m~dc <>Iuh. I vores kultur orrattCT 
vi Je lludcrbcvitlslC ktæf,cr som værenJc uude. I 
VDres kullur cr g"dhnlcn 1'1 en dier anden ",~de 
hle"el den dcr naglende, hvide eogd i Holmcl;'" 
ards I'nrccl:.;" cllcl Bi"g & Grondahl. Men del 

GoI",hid m~ tyft uol\ium . 'MIlo <nOkke, om doden 10m 
ero lTIlI<Ibydel~hed, men ""d"" op!olle, je<;j <:kn ilko.' 
f% s: MeHe Noim KJull 

Cl ligesnm Intc dtn mcS( !,<rvene tid a[ go,H,c. 
den. Dcr er jo ingen. der nprmcr JC~1lI ~ln ond, 
selvom han hænget rund, omkring i rorskelfiR" 
ki rker knaldct Dp meJ de der som i(;e""",,, !,:o;,,
derne og med bJoocl !!rnmmende." 

En af skulpllllernt i G~lsthiols ICmp'" er en 
SOli 'inåianeClOtCm'. ,bhl ud [IO Cl "e'lek"", ; . 
um. "Den kommer li! at stl i Ic",plet i Ile tIlc· 
Itrs højde, og den knmmer tiJ .11 "i,ke mcgl"t 
voldsDm, men den er ikke und, drn lunJkr iH .. 
om doden, den handler i vi lkdi!!hc,kn " 'Il I;""I~ 
Men den hJndlcr nm tn ~nJen ,Id "r lil"<"I, U'H 

livel ef,Ct dodcn ml~ke, hvis Jer ,'1 tf lil" d,cr 
dooell; den bndler j hvCrt f~ld om "mt, drnm· 
me n~ VDrn undcr~vkhthed. Men det ,., '11an" 
ge, dcr vil npf3 11C del wm on,h, f<"di tic, cr 
"kendl, og [()fdi IHJll ikke er ""m til dCI .1<"1 
med kran ier, og kranler .\rmhllli~crcl I'~ en ellc' 
3ndcn m5dc doden. Mm Jndon er i "ur,"$ k" I"" 
no~e! r()fr.::rJeli~t. Man snakker "m .Inden W(]I 
Cll mDdbydcligheJ, men s~d"n opranc, kg d"n 
ikke. FDr mig fun(;ctcl ti "Rcne i ct klcd.,lol.. l,'!! 
0l'fmer unden som en anden d i "'en~iun, lip.e. 
Inm VotcS uHlmme." 

"' Idc Kcn"!!,,,licll h:cnf;ct iklr..- ,anu".." (]ICl! 
Dude symbt,lcr: Ix-dper (;3I.1d, i,,1. ""1:1<:" h.n,· 
ger unllnen mcd okkulte l.I'rnllllln. Fnr mi); 
handler dCI om II ril"<' 1",I,likum n".d ind i en 
kvende dmm. en tI",m. hml "i <latl it: .rk ,' r 
vågne, men h,'''' vi rUlc, litl. \ ... ·tI no);1<- I,,·JC' i 
Vnrts bevid!lhe.h kr;Jlkdkrnt:c," 
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~_ ...... , 
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l verde1ls 
bræ1ldpu1Ikt 

J cl :;1011 ;mJusln\'ærksted 
pA fY/ljo/lg lcra IIt'ming
pig~'n Vivi Sc/rmidl lllt.'fi 
voks og model/a. l/ull 

1,Iver (owrhejrkt til 1:11 

SlOf brollzcsku/[l/Uf ilf 
k il /IS/liere" l ell:; (;i/Is,l!iu/ 
CI,ristopllCrsl'll (/1'). 

SkU /p lufcn sk.,1 opstil/c:,' i 
''f!rd~'IIS /Jr.!:mfl'lIlIk/cr, 
/t" :lIl11iudc (IS alk om 

II/ykka og ()Vt'I~ rcb. 
SkulpwfCn bfin'/' ully}!.!:!c
lig • {ridt /lIL'U dm/c mell

w.:skckml'IIL' - Oll mim/cr 
ikke IIJl'!:C/ om tfcl Vivi 
Sdullit/l dk,:) hl·.~/..:I:nj

gcr sig m .. '!!: /\/;,kell/1. 
12. februar filgl" lum L'II 

korl p:wsc {ra wadd/emc 
:,{Jodl: 1/I/"'/Itlt·s/..ckfllJll'e 
ror iJ l lIa:rc krmli:n:/lcia 
,il VM j makclIl'. 
"MeJ! begge ddr.: Iwr 

/loget mt'd krlll"" ;'1 J!.l1{C~, 
siger Viv; Se/linie/I. 
Mud Ju.:nJc inde i bliluet. 

(Fo/II: vcklV) 



~ BI:a,kt Onqhg.kn I, ft"hnl<lr 

:Mellem Marilyn 
Monroe og 
maltrakterede 
Imennesker 
i Herll illgenser arbejder sammen med happenillg-kwlstnel; som 

verden vil lære al kellde om en måneds tid 

In~t!. nfur ~re uger skal m~keuP'1 ht!le vertle,n t!nllllanm:lTkSme-1 ~(hmillt kOI~mer il'lli i hilledet . 
artist ViVI &hmlllt. der er fodt sh:tska.betl makeup, L en mere tilbagetrukket rolle 
og UP\'oksrl i Heming. delt:!ge i I end ved rrokeup-mesten;k:!bel. 
IO Vlut ftclellige begi\'enheder Happenino for Boris Hun blil'er el enkelt af de om· 
i KlJhenh:tvn. I O Bill e kring 500 mennesker, der skal 
Den eTll: begivenhed finder sted 1 g . ., 1 gennemfore .. FN.Happenin-
12. februilJ' i Bell:! Center KU-! Fra 6. ul I • . mans samles , gal". dcrersat i sctne og forb!· 
benhavn. hvor del handler om 20,~ mennesker ~ra hele ~e r. : mit af den fynske kunstna. Jens 
Marilyn Monroe. skønhed og tkn L Danmarks hO\ed~lad III et : Galschiøt Christophe~n. 
smukke kvinder ved DM i ~N.Top~~e om verdens SOo I Liie inden konferencen låses 
makeup, Clme ~dVlkll!1g. H~I\'uden kom· i 500 figurer af form som et ni· 
ViviSchmiutblivermidtpunktel mer ul det offICielle atr.mg;. ! an!'!1 b~rn fast til lygtep:rle. 
som konrerencierved begiven. m~nt, hvor bl?ndt a~dre Bill 1 skilte. r.rb':rrkcrogb;rnke i det 
heden. i al fald lige til vinderen CImton og BonsleltslOer m~. , indre København, Figurerne 
er fundet lien anllen hah'llel uukker op til l fremSlilles af l:rrred O" fvldes 
Tre uger~nere gårdet igen hl5 i det altemltive,topmode, 1 med tegl.mel: knuste ~~~. og 
København. Men til den tid har l Mt!n uanstI h\llkendel afar:an'1 .-.. ' 
Vivi en heil ~nonym rolle sam. gemenl~t ~ m:tnge ud,l:rndlO~e -.... 
men mt!d omkring 500 andre.' er med I. VII de alle blive påvlr-
Ti l geng:rlderder ikke tvivl om. I ke t af en happening. de~ sætter 
at den begivenhed vil give me· verdens SOCiale SlluatlOn P~ 
get større opm:rrksomhed over spidsen, Og det er her ViVI l -!or1sætres næSTe side 

l ~~~~!f~il[~~~f:t.f~Jf~fl! ~ ~ ~ 
! - ,-*:: 5 ;:' ",'" - ~ ;::.;:· ;:;.=.if2.a.:i":'!.g ~ =rt"'. ~ t"""'f" 6" 
I ftl ~~~;~ ~l-~ ~~~t~~ · ~~;l[ =. (ti = 
! ~~ ;; ~~ ~~ ~~~ 2.~·:Oi ~~.~ i;'a g ~ = ~ ~ , 
'I? ~ a?.;; :;;'~::."Ci~ .§[~§T' .", ~~r;fi~ (JQ ~ ~ I 

_ ~~~~ i~~Hhi ~h ~H~; ~ I 

()n~da:; .kn l , t'~bru;Jr ~krning BlJ(\~t 

. jimsuIJi'ufor..;;"':'ldr! ,wdo1 ' I !ut>.!t ~Ill~g~n". funæll~rVi,' i ' til TjetJt!nl~n , FOfOl;'lkt ~r at! Vi,'i S~hmllltlært arbcjd~t med' Mnusætningen mdkm al ar· 
! Schmitlt, der befinder sig gnut i , minde O~ alk 1'111 lI ret f;L;rtIi~. 1 \'uks, og hun ~ynes uet er ~pæn- l bejdt! med figurer af dlxle men· 

I tktlh ligt debanerende miljll, ' Iclme ng '1~ ,;r~rd'\:l1e I en IIU, Jcnllc: at bruge sin viden på ~ nesker. og \':rn: knnteren..:ier ti l 
mu(S\(n, ~udcn fJCm\ttlk~ I j Hun er som n:l'\'ntlkke direkte h,uraltgar _I hllnl~1.1 hem hu· skamstutten. I D,\.l i mak~up. h\'(lf tem:let er 
millioner \'ærdibc,·is.:r, tkrh\'~r ! in\'ol \'cret i ~·Happeningen. , ~ker m:i\k~ de llkUlOO JuJe. ..:' I~keupt!r~<.å et kunstnerisk ~ :"l;uilyn ~lonnlt:: k:In Vi\'i 
Iyo.kr Ilj \'3:f!Ji~n af ~t menn~· men arbcjdcrpJ t!t allll~t af Jens o..I~r I1lld rullllt i R\\'al}l.b~ /lu· arbejde. og det hal'llllt!! mego.'t ~ Schmidt ik.l.:e få 'IJC på 
~\;eli\' i 1'195, I ~alschi~' Christopht:rscns pm: o.k:r'~', spor~er\h"i SI.·hl1l1!.I!. , um ansigtsudtryk. ~år J~g læg- : .-:'>konhed ~ \·igtigt for mig. ug 

JCkt~r, !kr sbl ~.l'lIe fokus pa ger makeup. uan<;ct om det eren Sikken ug~ for alle mennesk~r. 

13 millioner døde I ' ·I.'1J..nsunmdiglb..'1,kr. . Kunstnerisk arbejde ma~kel11 ~n skr:~k!ilm(lk~o:n . ;"I:lnbli~ergl~af at ha\'e nuget 
Ba!!'grulklen rur .. FN.Happenin .• .D.!.t eren ~kamSl\lUo.'.o...r hc\l;J.J Henlles ~rbcJLlc m~ \blll~1nt. ~muk anslg~sm?kt!up. ar~Jlkr ~ smukt at se pa, '\'len uerfor kan 
gen" er ah'urlig nuk, ~h"er ~. ~ af hgurcr af Jode, mennesker. ' t(n bcMar i at lal·t! en \ul.~kopi i ; Je~ ~J f~ m~ne lol~.lscr, H~mc:n L 
kumJ Ullf ... t b~rn af ~ult dier ' ~om hgg~r hul~erhl bulter. Den ! nmtrtnt hJII·~I\lrrd.;c,lkn rær- l bh\er ~obld ,fra. pacnell.~ran. 
mangd p;i~impt!lmeo..licin,lden :skal stilles up I "w.lens br.enu- 1 Jig~ skulptur bli\'~r ".6 m~ter I tkn made, Pa sam~ mikk er 
ligt: IOpllludct varer \'i121 0,000 punk,tcr, H~',ls d~n hJvdt!, \'~rtt ! h\lj, I forb ,i no.le!'t! mco.l sin ull 'l det,~~ sk,amstol1en ,forkl:ltCr i 
bom være lllldt Ol! i lubet af ct år f~nJlg nu, \ III<! \ære bl<!lct kPrt I uannt!l~ tIl mJko:ur-:lrtI.~1 har, Vil I So;hmiOl. I 
b]i\'erd~, J] mil1iOll~r, : 
.Jeg vil gme mit Ii!. ~t de bh}!]c ! 
~dt!r i konferencelll~~lerne. i 
pindemauueme og de rolle lu· I 

jt!g godt have nugt~ hlltUnmger. 
Jer handler om "~nkns uretlær. 
llighed. Jcg kan Jet rumme del 
hde på cn g~ng". forsikrer Vj \'i 
Sclunitlt 

Herning Bladet 

~ , 

bere ikke skal få verdens top· ' 
emOOlsm:rnJtil helt ~tgtemme, 
Samtidig skal h~ppeningen 

v:rreel signal til den tredie ver· 
den om, al der er nogen, der be· 
kymrer sigom den m5de verden 
erotganiseret på", forio:larer Jens , 
Galschilit Chrislophers:n om I 
happeningtn. 

Onsll<lg dt!n J, februar 

.E ..... ""-- .... OY .. 

Den fynske smykkesmed og I 
lcunstner har tid ligere gjort sig 
bemærket ved at SZlle spørgs
målstegn \'ed aktuelle POlitiske! 
problemer og UfCtf:rrdigheder. 
Sidste sommer rejste han rundt i j 
Itcle Europa med bronze.! 
skulplurer, der fotcStillede ,,Den 
lndR: Svinehund". Skulpturerne 
v~r et sign~1 om at behandlt! l' 
flygtninge og indvandrere over 
hele Eumpa ordentl igl 
Forberedelserne ti l happeningen 
i marts foreg5r j et 2OCO kvadrnI
meter Slon v:rrksted i N:rsby 
ligeudcnforOdense h"or 12·15 
personer ig:Lflg. Og selv 11m 
Vivi ikke er direkte invoh'eret i 
det arbejUc. smiuer del af på 
hele stemningen, 

Ikke meget 
Beverly HiIIs 
.. Der bli\'er ikke snakket meget 
om Beverly Hills på arbejde. 
men derimoo er hele verdens· 
silU~tionen lil deoot. AJle er I 
utrolig engageret ug luren me· 
ning. de gt'fTIt \'il ud med,Andre 
tbge arbt:jtkr folk s5koncentre· 
ret. at Llcr n:r~'en ikke bli\'er 1:111 

HI.Møshtdens IIIltn'k SrlIn 

disSl! er \tiri S~/lIlIiJts 
1Il 't'fr/fl,~ i ,iit nrbejdt Iws dtu 

frI/ske kimSIlIer l ells 
G"JSdlhll CllriilO(lhuJtIl, 

MI'II 1111/1 Jill' ,il(ldi.~ (1'Jl til at 
arl'tjde mlll makt!l(l·{lniSI, 

(/,~ hlll ikke jJ cje på el 
m'If/J,r/llill,~,rf(lrll()ld IIItllt m 

de IIJ IJtsl;"ejligtlur. 
(FoItI: .. dew ) 

l ir; Schmidt IIrh,.jd.., {IIi 
mkrlllot!"II"n lif 

.. SJ..IIIII,rloJ/I.'rr", da I"'JI,;r af 
fi~!lrt'f fif drlr./" lIIo1/IIU";'", 

dr/' ~, jlf'lIf/ i",' i I';IIIIII(/e,r, 
D"/I fiCIIli,~ r Jill/prur lif 

""111:,. Mira ./.(j JIInff h(lj. 
(Foro: n/en., 
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21 OKT. ~g~ 40.000 døde børn over byen 
\0\'-1 

Odensekunstneren i . • _ .. 

Jens Galschiøt Chri
stophersen forbere
der en ny, stol' hap
pening, der skal fin
de sted under FNs 
sociale konference i 
København til 
marts. 

AI 
LENEKRYGER 

Mindre end..et'" efter at 
skulpturen Den Indre 
Svinehund med sin invasi
on i en række europæiake 
øtorbyer rettede et hånd· 
kantaalag mod den lille n
cist, der bor i os alle, forbe
reder den fynske kunstner 
Jena Galschiøt Christ0p
hersen endnu en Gpøigta.-. 
vækkende happening. 

l marta '95 aamles 
10.000 FN-delegerede i . 
København til topmøde om" 
øoci.a1 udvikliDg. Foruden 
det officielle topmøde, der 
vente. at txække stimevie 
af stala- og ngeringscbefer 
til Bella Center, finder en 
alternativ konference sted 
på Holmen. Her vil andre 
10.000 deltagen fra priva
te organieationer verden 
over ligc!ledeø debattere 
fattigdom, arbejdsløshed og 
social udstødning. 

Mens verdenepreBseo. 
projektører sMede! er re~ 
!.et mod Københs\'D., vil 
JeM Galschiøt Christop
hen;en iVl2rkaætte en hap
pening, der bærer arbejds
titlee 40.000 døde børn 
ovrr Købrnhavn. Fra lygte
pæle, kirkespir, flagstæn
ger og tArne skal 40.000 fo
liebaUoner formet som 
børn med opstrakte arme 
symbolisere, at der bver 
dag dør 40.000 børn i u
landene som følge af sult 
og let helbredelige sygdom-
me. ,, --

- Med happerungen vil 
jeg påpege verdens vanvid 
og bryde den konventionel
le tankegang. Men uden al 
pådutte folk min holdning. 
Svarene overlader jeg til 

bealrueren. Happeningen 
er miD protest mod det gi
gantiske rod, vi har skabt 
på kloden. En advan;ei 
mod de altcMlelæggende 
konflikter, der troer med 
at destruere vor egen vest
lige kultur, hvis vi fortsat 
påtvingeT to tJ'e(ijedele af 
verdens befolkning umen
neskelige li\'s\ilkår. Folie
børnene er billedet pA de 
mest uskyldige ofre for den 
måde, vi har valgt at orga
nh;ere kloden på. 

- Det er hykleri at bilde 
folk iod, at noget er helligt 
for den hvide race. Det er 
beskæmmeede, at vi i den 
vestlige verden på den ene 
sider forlanger flere lijerte
ambulancer for at redde 
menneskeli\', tillader fri 
abort og af al magt for
soger at forlænge livet ud 
over dlMien, samtidig med 
at vi 6tiltiende accepterer, 
at der hver dag dor 40.000 

børn i u-landene. Jeg aiger 
ikke, at luningen er at 
sende havregrød til den 
tredje verden. Men så læn
ge vi ignorerer de døde 
bem, tramper vi på vores 
selvrespekt. 

o SOM DET VAR tilfældet 
med 'Den Indre Svinehund' 
er Jens Galschiøt Christop
hersen forberedt på, at 
hans aktion vil virke afsky
vækkende på mange. Alli
gevel er han overbevist om, 
at ingen vil vove at hiDdre 
opbængningen af de tu
aindvis affolieoorn. 

- De balloner, vi slipper 
l0s indendore, vil søge op 
under loftet, og den eneste 
måde man kan få dem ned 
på er ved at alt yde dem. 
Tænk hvilken ekstra dra
matisk effekt happerungen 
,--i1le fA, hvis myndigheder
ne - om end kun i overfort 
betydning - skod de døde, 

brune børn ned. Den mas· 
sive mediedækning, en 
ddan handling ville fA, vil
le være mere, end FN-top
mødets ledere kunne tåle. 
Så hellere ",0.000 roliebørn 
i Københavns 'skyline'. 
-l løbet af den uge, kon

fe rencen vuer, vil roliebør
nene langsomt miste luft, 
uden at miste stilneIse. 
Derved får de slatne bal
lonla-oppe en umiskendelig 
lighed med døde, dehydre
rede børn. Missionen er 
fuldendt. h\is det fysiske 
og moralske ubehag ved 
aynet afbsllonoornene kan 
være med til at give FN-de· 
batten kød og bllld. 

Ildsjæle af en anden ka
liber end Jens Galschiøt ; 
Christophencn vælger me
re forsonlige fremgangsmå
der, enten ;om nødhjælp
sarbejdere i katastrofeom
råder eller som aktivister i 
politiske organisationer. 

Mens dan fynake amykke,
med kalder sit virkemiddel 
rumlig visualisering i fortIl 

. af skulpturer eller happe
nings. Pænhed har h3n ik
ke meget til oven for. 
Umiddelbart et besynder
ligt udgangspunkt for en 
BIllvImed og skulptør, men 
den pænhed, han foragter, 
er den forgyldte selvgod
hed. der stortrives mellem 
beslutningstagere, me
ningsdannere og tilbage
lænede iagttagere. 

C MEN EN happening som 
40.000~ bom i Koben· 
havn koster mange penge. 
Blandt de største poster er 
150.000 kr. til en udstands
ningsmaskine. 462.000 kr. 
ti! met.alfolie ti} ballon bør
nene og 320.000 kr. til heli
um. Dertil kommer lonnin
ger til personale, PR-'-irk
somhed etc. I alt arbejder 
Jens Galschiot Christop. 

henen med et budget på 
knap 1,6 mio. kr. Penge. 
som han helst ville skaffe 
via fonde og fagforbund. 

Kvindeligt ATbejderfor
bund og SiD har bevilget 
50.000 kroner, mens Kultu
rministeriets Produktions
pulje har givet afslag. I dag 
behandles ansogningen af 
Kulturministeriets Kultur· 
rand. Netop Kwtu.rfonden 
sætter Jens Gal&chiet 
Chril tophersen sin lid til, 
idet dens erklærede mål er 
at støtte kulturel nytænk
rung. 

Desuden har Jens Gal· 
schløt Christophersen tao 
get det utraditionelle 
skridt at kontakte tejfir_ 
maet Benetton i håb om at 
vække fmnaets interesse 
for sit kontroversielle pro
jekt. 

- 1 begyndelsen kviede 
jeg mig ved overhovedet at 
overveje Benetton som 

(knnem ,ine 
ku.nstværker 
får JeM Gal
schiøt Chri· 
stopherseM 
indignatUm 
frit løb. Her 
ses han lrnld 
en bronze
sku.lpturaf 
et tv·Jwld, 
der /ilfMr en 
somalisk 
kvinde 17Ud 
etd;,eruh 
barn i anne... 
Arkivfoto: 
Nils 
Mogensen. 

aamarbejdspartner. Men 
hvad er vænt. at blive 
sponlOreret af en koncern, 
der i det mindet.e postule
rer, al den forholder sig 
moralsk til de ting, der 
sker i verden, eller al få 
penge fra danske bryggeri
er, der iodirekt.e sælger al
koholisme og menneskelig 

. ruin. Problemet med mit 
projekt er, at det på iln 
gang er politisk og kultu
relt. Den slags hybrider 
kan eller tor folk ikke stilt
te økonomisk, ikke engang 
selvom de bakker selve 
idun op. 

Såfremt det ikke lykkes 
at skaffe den halvanden 
mio. kr. , kan Jens Gal. 
sehiot Christophersen hive 
en billigere, mindre omfat
tende, men omtrent lige så 
opsigtsvækkende nødplan 
parat i god tid inden FN· 
topmodet den 6. til 12. 
marts '95. 
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Kunstaktionmod topmøde 
Uilledkunstneren Jens 
Galschiot Chrjstopher~ 
sen vil hælde malurt j 
bægeret, n~r betyd~ 
nings(ulde mennesker 
fra hele venlen samles 
til socialt topmøde i 
Kobenhavn. S~ der 
skal være døde børn i 
gaderne. 

AF TOROEN WEIRUP 
"'-"---

N.'Ir politikcre aR planlæg
gert' fra helc verden model! til 
r:N ~ :l()cinlc tupmode i Køben
havn i mHts, venter der dem 
Pt skra,.mmentle t yn i gaderne 
i lIet inllre Knbcnhavn: 

Omkring 500 barneskikkel
scr I;cnkcde til blomsterkum
mer, ~takittrr og bænke. 
Ih'rr t barll svarer til 500. og 
url er t i!~ammen de\..s;!mlede 
:Ult al bnrn, der dor i Den tred
je Verden i dcn tid, topmodel 
varc r. 

N~, hvi~ sandheden skal 
frcllI. s;\ er det ikke rigtige 

bOrrl, der skal minde de (or
samlede eksperIerom topmø
detll emne. 

Det er kunstbørn fremstil
le t af hård beton og iklædt 
sode nyverdragter, 

Stod bag svinehundene 
Manden bag projektet er bil
ledkunstneren Jens Galschiot 
Christophersen, der ogsa var 
manden bag en af sidste ars 
meget omtalte happenings: 
En nok skulpturer forestil
lende indre svinehunde, der 
blev opstillet i en lang række 
europæiske storbyer. 

Samtidig med beton bør
nene uddeles 13 millioner fik
tive pengesedler eUer _værdi· 
beviser. under det ugelange 
topmøde. 

De er ikke det papir værd, 
de er trykt pa, for ogsa de 
symboliserer det totale anlal 
born, der ifolge beregnin
gerne dor i løbet af i år, og 
snm ifl'llge Jena Galschiøt 
Christophersen gør det, uden 
at verden bekymrer aig sær
IiRt om det. 

Så hvad har du imod dEl 
socialt topmIdt? 

_Jamen, ;eg har ikke noget 
imod det sociale topmøde.Jeg 
synes, det er vigtigt, at ver
den taler sammen. JeR havde 
blot foretrukket, at man hav
de valgt at holde modet (ar 
eksempel midt i en nygtnin
gelejr i Rwanda, for der er en 
tendens til, atjolængere, man 
er væk fra mødets genstand, 
jo lettere bliver det at træffe 
beslutninger, der reel t ikke 
ændrer noget som helst, 

Radikale løsninger 
Så begynder man at tale om, 
at den vestlige verden jo også 
har problemer med arbejds
loshed, og sa ender det med, 
at der bliver bevilget 0,001 
procent af et eller andet, og 
der skal helt anderledes radi
kale losninger til .• 

ForeJUflmpd? 
~Ja, man laler jo meget om, 

at de får for mange bom i Den 
tredje Verden, men hvis jeg 
boede der, ville jeg da ogsl 
fora"ge på at fA li børn og 

håbe, at ali mange overleve
de, at de kunne bjælpe mig i 
min alderdom. Hvad om vi I 

. stedet sikrede de mennesker 
en aldersrente? sa behøvede 
de ikke fa. sa mange born. Det 
ville selvfølgelig kræve "milli
arcloverlørsler fn vores del af · 
verden, og at vi skuDe gå vold
somt ned Ilevestandard.1I 

Hykleri og turisme 
Jens Galschiot Christopher
sen har ikke modtaget stølte 
fn. offICiel side til sit kunst
projekt , der atår ham og/eller 
hanssponsorer 1300.000 kro
ner, 01'1 han er i det hele taget 
ikke fri for at være forarget 
over, at der bruges penge til 
at promovere kultur- og kon
gresbyen Kobenhavn, n~r nu 
verdens spidser så belejligt er 
samlet i byen: 

,Det er, som om vi skal 
benytte 05 af chancen til at 
vise, at vi er gode til at feste 
og skabe Ootte r.mmer om 
stIdan en begivenhed, Jeg sy
nes ikke, at det er vigtigt. at 
man bruger mange, mange 

penge på at holde Tivoli abent 
eller vise samlingerne pA 
Glyptoteket eller Statens Mu
seum for Kunst frem lor de 
prominente gæster, 

Der er børn, der dor imenll, 
og det vil jeg gerne vise med 
mit kunstprojekt. Jeg vil ger
ne blande verdenerne sam
men,« forklarer Jen~ Gal
schiot Christophersen. 



Smykkesmedens nye værksted 
Billedhuggeren J ens 
Galschiøt Chri· 
stophersen har for
vandlet 2000 kva
dratmeter fabrikslo
kaler til et kultur
center. Den officielle 
åbning finder sted i 
dag k!. 13. 

AI 
LENEKRYGER 

'Næsby Karosseri og Autol
ak' står der pi de rød-gule 
$kiIte ved indkørslen til 
Smykkesmedens nye værk-
5ted. Trods den misvisende 
skiltning er stedet ikke til 
at tage fejl af. Jens Gal· 
achiet Christophersena bi· 
drag til verdensudstillin· 
gen i Sevilla - 20 fire me
ter heje stålskjoIde - står 
linet op la.ogs bygningen, 
og hoveddøren bevogtes af 
~oeksemplatef' siDen In
:ire Svinehund. 

Jens Galschiøt og hans 
medarbejdere har holdt til 
i de nedlagte fabribbyg- . 
ninger på Banevænget 22 i 
adskillige måneder, men 
rørst nu er der tid til en of
ficiel indvielse afstedet. 

- Da værkstedet li i Kat
tesgade, havde vi 250 kva
dratmeter i alt. Der skete 
.J t hulur til bulter: voks. 
:-remstilling, bronus
tøbning, skulptursrbejde, 
sroykkeproduktion og (Ol'
beredelse afhappenings. 
Pladsen blev simpelthen 
for trang, siger Jens Gal
ithiøt Christophersen. . 

At hah ved flytningen 
.,mtrent ti-doblede sit terri
'orium var en tilfældighed. 

- Havde jeg kunnet fi nde 
t værksted på 700 kva· 

Jratmeter, havde jeg taget 
jet. Men her var altså 
.!OOO kvadratmeter til billi· 
:e penge. Og nir- først man 
. ar pladsen, breder de for· 
~ellige aktiviteter sig. 

SMYKKESMEDEN kal· 
:t r kun modvilligt stedet 
: kul tw-center, for han 
. ar ingen intentioner Oll! 
: blive galleriejer. ,. 
- Fal.."tisk har jeg ingen 

;aner om at lave udstillin· 
·er. Jeg har investeret i et 
ærlested, og hvis nogen 
.:lr lyst til at leje eller låne 
.g ind i udstillingshaller-
e. skal de være hjerteligt 
Ikolllne. Kommer der lyv 
sure med en trækvogn, 
,'er jeg selvfolgelig et nap 
'.od, men ellen må folk 
·Iv gere arbejdet.. 

Den største af udstillingshallerne rummer et udvalg af Jens Galsehiøts bronzeskulpturer saml brokker fra Berlinmuren. Foto: Kim Rune. 

Helt slipper Jens Gal
schiøt ikke for at udstille. 
Han er hovednavnet ved. 
den udstilling, der frem til 
den 20. januar markerer 
åbningen af stedet.. 

Den sWrste udstillings. 
hal rummer en art retm
spekth' rejse gennem Jens 
Galschiøts seneste ti års 

arbejder. Fra de mindste 
statuetter til mandshoje 
bron:teskulptw-er og brud· 
stykker af Berlinmuren. 
Desuden omfatter udstil· 
Iingen flere arbejder, han 
har lavet i samarbejde med 
keramikeren Ivan Boytler. 
Væggene i salen bliver pry
det med malerier og teg-

.- . 

Vivi. der er uddannet 
kosmetolog, er i pmk· 
tik hos J ens GaUehiøt 
for al lære at arbejde 
med uol!s. 
Foto: Kim Rwu. 

runger afBjarn Haugaard, 
John Bonnnesen og F1em· 
iJUng Stephansen. 

l den blå hal udstiller 
fem (ynske kunstnere, 
mens middelalderforenin· 
gen Scramasax, der holder 
til i rabrikkens bageste en· 
de, smeder våben: skjolde 
og rustninger. 

C VÆRKS1'EDET er byg· 
ningens hjerte. Ved dagens 
åbent hus·an-angement 
præsenterer ansatte og fri
villige hjælpere de man· 
geartede aktiviteter, værk· 
stedet huser. 

Den nere hundrede kva· 
dratmeter store produkti· 
onshal bestar af en række 

værksteder i værkstedet. 
Mønjerøde st6,lreoJer sør· 
ger for rumopdeJingen, d . 
voksstwnper, bronustøv 
og glassplinter ikke bliver 
rodet sammen. Hver niche 
repræsenterer et arbejds· 
område: smykkefremstil. 
ling, bronzestøbwng, gia· 
sarbejde osv. 

JugendinspiTerede lyae
stager står i blød i bronze
bade. Forvredne volesfigu
rer ligger på lit de parade 
på tremmevogne. På et ar· 
bejdsbord lyser afkogte dy. 
rekTanier og knoglestyk • 
ker. En udtjent Plumrese· 
container har r'et et Sk"æt 
maling og er tilevet for· 
fremmet til smykkelager. 
Miniaturekopier af H.C. 
Andersens papirklip er ror
vandlet til solvvedhæng, 
der ligger side om side med 
fmgerringe med vik.inge· 
t idsmotiver. 

Jens Galschiots medar
bejderstab består af seks 
personer i jobtræning, en 

håndfuld praktikanter og' 
et ukendt antal frivillige 
hjælpere. Deres arbejdsop
gaver apænder fra fremstil
ling af smykker over 1ilIIe
dearbejde, (orbl;redelse af 
scenografi til en teaterfore
stilling, udgivelsen af en 
bog om Svinehunds-happe
ningen samt planlægnin • 
gen af den tidligere omtal· 
te happening i forbindelse 
med FN's topmøde om aoci
al udvikling, der finder 
sted i Københa vn til marts. 

Selvom Jens Galschiot 
jonglerer med mange pro· 
jekter på en gang, tager 
han helhjertet del I alle op
gaver. Overblikket rækker 
sagtens til at bestille 1000 
meter nervøs velow- i 
Frankrig, bytte en skulp· 
tu. for 14 ton sten. få frag· 
tet kassevis af (Elasalfald 
fra Holmegaards Glasværk 
til Odense og samtidig en· 
trere med Glyptoteket om 
udlån af et par aImuseet.t 
opmagasinerede statuer. 

Udklip al: \()\~ . . 

Beton-happemng Aalborg Stillstidende 

: 7 NOV. 1894 til FN-topmøde 
\O\Lj 

• Gøgleren og filmmanden 
Erik Clausen og smykkes
med Jens Galsc:heit Chri
stoffersen har fået hver 
50.000 kr. af FTF's kultur
pris. Prisen til Erik Clau
sen blev begrundet med. 
hans film, hvor han senest 
er det dan.c;ke bud på en 
Oscar-nominering· med 
Carl_Nielsen filmen .. Mi n 
fynske barndom". Men ik
ke mindst Clausens film 
om de arbejdsløse. "De fri
gjortec, blev fremhævet . 
Jens Galschøit Christof
fersen fik prisen forskulp
tur_happeningen .. Den in
dre svindehund .. , hvor 
svinehunde-skulpturer . 
blev stillet op på pladser i 
Europa. FTF mener, initi
ativet .. med skulpturen 
som virkemiddel er et an
derledes. opsigtsvækken
d e og vigtigt indlæg i de
batten om et aktuelt og 
centralt emne ... 

Udklip af: 

Morgenposten 
Fyens Stiftstidende 

1 3 JAN.1SgS 

Udklip al: 

Morgenposten 
Fyens Stiftstidende 

6 JAN. lQG~ 
lolli 

Det lykkedes ikke 
Jens Galschiøt 
Christophersen at 
skaffe halvanden 
millioner kroner 
til sin stort anlag
te FN-happening. 
Men han har en 
nødplan parat. 

AI 
LENEKRYGER 

Der kommer alligevel 
ikke tils t svæve 40.000 
d6de børo over Køben· 
havn, når FN holder 
topmøde om social ud· 
vikling. Ode~kuns~ 
neren Jens GalsclU.t 
Christophersen har ikke 
haft held til at skaffe de 
halvanden millioner 
kroner, det ville kGste at 
fremstille 40.000 folie
bal loner symboliserende 
antallet af døde børn pr. 
dag i u-landene. 

- Kulturministerietl 
Knlturfond hævder at 
støtte kulturel nytænk
ning. Alligevel fikjeg et 
valent afslag. Nir- det 
kommer tilatykket, tør 
de ikke atette projekter, 
der nger op over mæng
den eller går på tvæn af 
den konventionelle ver· 
densopfattelse, siger 
Jens Gal&clUøt. 

En forhandling med 
det italienske tøjfirma 
Benetton løb ligeledes 
ud i sandet. Men del be
tyder ikke af Jens Gal
schiøt har opgivet sin 
happening. En nødplan 
er allerede trådt i kraft.. 

HVAD SKAL KUNSTCENTRET HEDDE? 
• Kunstneren Jens Golschiol Chrislopherun, 
Odense. ikke mindst bndt for tiine kontroversielle 
indTe svinehunde. kroner frt'dar i næste uge flere 
måneders intenst indretninj!sarbcjde med åbningen 
af et kunstcenter med udstillinger og \'ærksteder i 
et tidligere autolakeri på Bane\'amgel i I'\æsby. 

I bytte for et par af siDe 
skulpturer har hån fået 
flere hWldrede ton be
ton og banevis af lOrt 
stof, der i løbet af de 
kommende måneder bli
ver forvandlet til 30-40 
kg tunge betondukker. 

o TOPMØDET begyn· 
der den 6. marts, og nat.
ten fer bliver SOO beton
børn læ~t tillyktepæ
le og rækværker, foran 
politiske og kulturelle 
institutioner og ved sko
ler og børnehaver 

SlllIttidig bliver 13 · 
millioner v&rdibeviser 
sat i cirkulation. Hvert 
værdibevis aymboliserer 
et af de bom i u-lande
ne, der dør ahult og let 
helbredelige sygdomme 
i løbet af'95. . 

- Da Arne Stinua fra 
UNICEF gav afslag på 
min ansøgning om til
skud til happeningen, 
korrigerede han antallet 
af dfde børn fra 40.000 
til3S.000, så det gh da 
lidt fremad, siger Jens 
Galschiøt. 

Først var det planen 
at sprede værdibeviser
ne lom Oyveblade over 
hele Kobenhavn, men 
Jena Gø.l&clUøt mener, 
at aedleme får størst ef
fekt, hvis de ligger i 
stabler på cafeer, biblio
teker og restaurantet. 

- Selvfølgelig' skal vi 
ogd . mugle stakkevis 
af værdibeviser ind til 
topm.dedeltagerne i 
Bella Center. De døde 
børn er de mest uskyldi· 
ge ofre for den måde, vi 
har valgt at organisere 
kloden på. Og synet af 
disse børn skal give FN
debatten mere "kød og 
blod, siger han. 

Udklip al: 

Morgenposten 
Fyens Stiftstidende 

_ Vi inviteter til åbent hus i Ban('\"ænget 22 - si· 
devej til BOj!ensevej, men vi fort æller ikke nounel 
på det sted. h\'or vi in\iterer 'alle og enhver' til , si· 
ger J ens Galschiot, der ellen ikke er kendt for hol· 
de ideeme tilbage. 

14 JAN. 1995 
_ Det kniber nemlig med at finde det rigtige nll\'tl 

til det nye kunstcenter. der skal syde af li" og krea· 
tivitet , d derfor skal vi have hjælp udefra. Vi laver 
en konkurrence om na\'Dgivningen. og præmien er 
en af Galschiots mindre skulptUN!r. 
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DEN INDRE KVALME SKAL UD 
Det er en enorm trus
sel, at verden er så 
skæv, Det må kunst, 
der vil mere end al 
være æstetisk, toge 
alvorligt, siger den 35· 
årige billedhugger 
Jens Golschiøt Christo
phersen, 

"Kuk"n ", lre(ldcrdenne~'kufplur 

j ,\'/ij/fJ/lbrtlllt·e. Dl'nble'llQII~lil/e( 

i Kunslpfl'lli/lionen ved Vudcns
/IIu/illmljen i Swilla i 1992. 

Ar Lule Mlfller 

Jens Galsehiøt Christophersen 
e r uddannt.:t som klejnsmed på 
Lindøværfte t i 1978, 

. Me n iOl..Ien da alle rede rig på 
t.:r fllfinSer frll et institutiorlsliv 
(u r lloCsva.-rl ige unge og en lid 
sum stllfmisbruger, Og med vi
dt.:n om "verdens urelfærdige: 
rntu,.h: ul ha:ngt.: sllmmt.:n pA" 

fru r.:jse r i Indien og Afghani
stan med Den rejSl.:nde højskole. 

I das urht.:jder hun fra eget 
værksted i OJ..:nse som sc! ... la:r t 
sølvsrrlt.:d ug billedhugger. 

Han cr flLsd llcrcl og inspirt.:
rel uf den indiumke MaYlL. kul . 
lur ug af Jen spanske arkite kl 
Antonio (jauu i. 

Den indre svinehund 
HallS ... ;erk<:r har fundet ... ej til 

uustillinger i Da nmark, Frank
rig. Spilnien, England og ' lysk
lunu. De er b le ... e t sc t hos A.I~ 
MillIe r, No ... o Nordisk og 3&0. 
så ... el som rå sallerit.:r i l'andrup 
tJg Fn.:dc::rikSllml. 

H all bit.:'" uJ"'lIlgt af Beklæd-
ningsindustiens sammenslul-

ning til at fremstille en ga ... e til 
dronningens 50 å~ fØd sc:JsdaS. 
Han har netop modtage t FTFs 
kulturpris. Han ha r pznt slIlg af 
små pæne figu rer og unika
smyk ker. Indtzgterne herfra 
omszttes stmks til projekter. der 
fortzller om "kloden5 sociale 
ubalance". 

Det li&ne r en rigtig fynsk 
e ... entyrhistorie Oll! uen utilpas
sedes forvanuling Lil anerkendt 
kunstner. de r va:rdsa:ttes af de 
mest indflydelsesrige kredse i 
landet. 

Jens Galschiøt Christopher
sen udforurer og foruroliger 
imiulertid det selv sa mme estab
lishment med si t udtryk og sin 
arbejdsmåde. Han arbejde r ge r
ne med Slore projek ter og høp
penings. 

- Jeg laver scenograrier. Jeg 
tager e n IiUI;! bid af ... irkeligheden 
og genplaeerer den 

i u ... ante sammenha:nge, for· 
klara han. 

&m:sL da han i samarbejde 
med unge fra de autonome mil
j~r opstillede nen i,ldfe svine
hund cn mørk novemberdag; 
Lyve europa.-iske storbyer med 
front mou p~rlamenLer og råu
huse. 

Små 
helvedesmaskine r 

-Jeg ville ge nnem happenin
gen fors ... are vor ku lt urs demo · 
kTlltiske grundlag, fortæller Jens 

Galschiøt Christophersen. 
- De ble ... opstillet som et sym

bol pA det ln:mmedhad. der får 
os til at gi ... e køb på de mest 
elemenl!!: re humanistiske prin
cipper. Deter ikke de fremmede, 
der truer ... ores kultur. men vores 

reole fionef pil dem . 
H appeningen rzkker Irnge 

re e nd til al slille figurerne op. 
Den fortsztter, når der skal tnd· 
fes beslut ning o m skulpturernes 
skæbne. 

- 1 Bruxelles har de f.eks. 
spærret derl!s indre s'IIjnddrund 
inde, griner Jens. 

1 Køhenha ... n ville o ... erborg
mesteren ikke ha ... e den ståenue 
med fr ont Olod rådhuset. d han 
fik den vendt om. Andre steder 
er politikerne gAet i gang med at 
... ærne o m s ... inet. S ... inene har så 
nt sige fået de res eget li .... der e r 
blevet nogle små hc:ivedesma
skiner. 20 af dem stAr der fortsat, 
mens de øvrige befi nde:r sig på 
lagre, i fængsler eller på museer. 

Den symbolske 
:stopklods 
, • Der tages he lt.: tiden skridl til 
'at fo rsvare vores kultur pA e:n 
mAde.derer med til at unde rgra
...e den. De t e r uet, der er løs i 
Jugoslavien. Der er sket t.:1 ryk i 
denne kultur. 'som det e:r sket i 
Oazo, Snlingen, M1I1!n, Gorazue 
og andre steder. Det gård hur
lig t i dag. Den ene ulykke nfløscr 
de n anden i en lind strøm i mt:ui
erne . 

• Lige nu arbejder jeg med en 
stor l artpoleret skamstø tte i 
kegleform - en uhyggelig skulp
tur. Den skal opst illes som en 
slags sto pldods for a t ulykkerne 
og overgrebent: huskes. Hvad 
(anden er de t.skal folk spørge: og 
lænke elter: åh. dd ... ar he r det 
skete I 

Jens GOll'cI/i~ 1 Clr rislol,Ir"'~'I!IL lIU'd ('II II/odd li! el 
SlOr/ IIWIIUI/J I!II I omkring Ikrlif//lllm:rr. 

3'&" ... 

Han er en kunstner med no
get på hjerte. men ingen illusio
ne r om at verden kan foranure:s 
gennem kunsI. 

- Jegarbcjder ikke for at frel
se ... e rde n, men jeg røkr trllnglil 
at blande mig. Det er min OlAue 
at brække mig pl. Jeg hælder 
mine fru strat ioner o ... e r i skulp
turerne. De ereL uUlryk f"r min 
inure kvalme. siger han. 

40.000 døde børn ov <: r Kø
benhavn 

D et e r også denne indre k vnl· 
me. der ligger bag forberedels<:r-
ne til enstor happening i forbin· 
delse med FNssocialc: topmøue i 
mar ts '95. 

- Topmødet kommer til at be
slå al masser af ord. siger Jens, 
men der er meget langt fra de 
bløde Slole t il sulte n og unde m d· 
viklingen i den tr~dje verden. 
Happeningen ska l ... isualisere 
Jen globale: ubahmee. Hver ung 
dør 40.000 børn af sull LIg syg
uo m. De n<:sle af dt.:m er furve· 
do_ 

- I USA errelten til abor't ,kt 
slore dehatemne. D,.;t e r en d..: · 
but om det hellige lr ... i/le liy. me n 
hvud gør miln fur u<: tusindvis ilf 
farve de hørn , der dør h ... er d a\:
D.:t er en facist isk dehat. 

- Og hvad er ueL (ur en do],
beltmora l .... i luder jo d t.:t meste 
af ... erden rådne op. 

Det er planen ILt sæl le 40.1)():) 
heliumfyldte balloner frc mShl
let i sort metalfohe op u ... cr Kl-! ' 
benhavo. H ... er ballon lurestiller 
et levende ham med o pstrukte 
orme. 

Ballonbørnene slippes 1l1s 
over byen i liner Ira kirker. ban· 
ke r, børser. byrådssale og lygte . 
pide. De ... il gi ... e en furnemmcl-

se af trykkcthed. fo rkla rer Jens. 
lløbel a f Inpm\IJcl ... ill>Ørllene 
lang~mt J .. 1c "uødc" ned. De 
døf symholsk /)g beskri ... e r der
med ell UU};S uøusf"l J . lkt ... il 
ViCr<: ~om Ul ryH <: ... irkcl igheJen 
i RW~l\ulI e n LI,,}; lil K",llCnha ... n. 

- fl ... uu ... il mlln gørt.:. når hør
nelle ~kal fjernes. srLtlrs~r J"'L\s. 
Vil nwu feje .!cm IIp'! Vil <Ic b li ... ..: 
kl-!f t \><.,n i ":l1ntuinere'! VII man 
sLik kt.: e n kni ... i dem'! 

Glade budskaber 
J ens (j~lsc hiLtlt ('hrislopha

se n har hl.a . SØSL Kll!tUrfonuen 
om støtte, mc n u<:t ~er ud ti l al 
hes lutningstagerne tfiCkkc r sig 
fr~ prnjcktc1. Der sponsoreres 
kun Slaue budskaber, Det er for 
mukaher t og poli tisk llliLrkanl • 
Jyuer ufs luge L. Det anses lnr ill 
... a: re for farlig!. 

- M<'ske f,lrdl <.Ie t sle t ikke er 
mcninScn. al vores hUllIan ismc 
ug tiet et iske gnmulilg fnr "', lr..:s 
kul lur sk ul lHg<; s 1I1vurhgl. sLgcr 
Jens. 

. Milske hc~ t tl r " fllrl ighcdcn " 
i, 11 1 j..:g lII,.;tI liline surrealistiske 
symhulskC' hillcJcr ilf virkelig· 
heden Lvingel uc !lCh'S ilrHl1l": I",· 
sl ul ninS~LlLgcre ind f en ui;Llu!:. 
nm fUTILt/hlel imellcm dClcs 
eg~'o etik us den milde. 5<lmfun· 
det ud ... iklc( si~]I!! sl"hal !. 

- ll vem ... ed! Mihkc cr s,lnd
heden bare ~il banul, ;It kunSLen 
kU li skil I l'eskidLiSt.: sig w..: t! 
e:gmspil og llIenlleskc hcdclLS 
:cstct iske lul ... ikling. Ilg II L jcg hilr 
misforstilct d t.: t hele ... c d ugsii il L 
Illge s4Im fuudslll iCssige og e tiske 
proh lcrns tillinger np. sluttcr 
JeLls Galschillt (11risto phcrscll. 
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Hundredvis af dukker skabt af rødt sand og stof skal minde 
FN-topfolk om, at der hvert år dør 13 millioner børn af 
lethelbredelige sygdomme og sult. 

ødens 
ukker 

Ny udgave af "Den indre Svinehund" til topmødet 
Billedkunstneren Jens Galschigt Christophersen, Odense, vil demonstrere over hele København den 
6.·12. marts - ikke mod FN-mødet, men mod at der årligt dør 13 mill. børn af sult 
Sponsorer vil have reklame, 
og det - siger de - får man kun 
på positive projekter. så bil
ledkunstneren JeDs Galschiot 
ChrislOphersen har ingen 
chancer. når han søger de 
sædvanlige fonde og virk
somheder til sine projekter. 

Lige i øjeblikket er Gal· 
~chi0t Chris tophersen "ed at 
1a"e en kæmpe-happening': 
demonstration. rener mod 
det globale lopmøde, som lin
der Sled i Bella-centret i dage
ne fra 6.-12. marts, hvor man 
' enler Nsinder af SlaLSo\"er
ho'·eder. top-politikere. em
bcdsm~nd og næsten lige ~ 
mange politifolk ril al beskyt
te dem. 
- Jeg har ikke nogt't imod IOp-

møder som sådan! Skal man 
løse problemer, er del ned
vendigt 31 snakke om dem. si
ger Jens G .S., menjegviJ min
de disse topfolk om, al - mens 
de snakker og bor i deres dyre 
hotelswter - dor der et barn af 
sult h"er andel sekund. Det 
bliver 13 millioner om årel! 

- Forst ~iUe jeg ha' sendt 
35.000 helium·balloner op, 
fonnet som børn. dinglende i 
lunen m~d anne og ben. men 
det vme koste l,S mill. kr .. 
Det kunne jeg ikke finansie-

Jeg har 30 frivillige syersker i 
gang! Dukkerne skal placeres 
på synlige steder rundt i Kø
benhavn i lænker, sil ing~n 
rendet med dem! 

Ingen 
politi-konfrontation 
- Og oven i d~t, $iger han, 101-
ver ~i 13 millioner pengesed
lerl\·ærdipapirer. som spre< 
des pil byens institutioner 
mee el par millioner om da
gen. m~ns tormode: finder 
sted. 

re... Det \;omm~r til al foregå 
:-<"u !a\'er han i sledet 750 stilk oe roligt. Vi vii ikke ha' 

dukker, som han fylder med konllOntationer m~d politiet. 
det rode telllme!. vi kender fra vi vil ikke baUade. blol lid 
I~nnisbaneme, og som godt med \'ore symbokr! 
km minde lidt om ind"old~! J.Q.C. bk ... kzndl. da han 

for godt et år siden lavede 
skulpruren ~Den indre svine
hund· og placerede den i tyve 
europ(J!:iske storbyer. De var 
en protest mod fremmedha
del! 

Næste projekt: 
skamstøtter 
Det nye projekt. hvor penge
sedlerne alene "ejer 5 tons. 
koster 345.000 kr. Forelobig 
h:lT han kun de 36.000 kr. 
Men han h6ber p6 at fa reSlen 
dækket ind.! Kobenha\ll skal 
hovedk"anere: \'ære Kultur
fabrikk~!1 på Amager. bvor
fra man starter aktionen i Ko
benha~ll den 5. mans. 

Galsduøt Christophersens 
næSle projekt er [}'ve:; ro hoje 

"skams!ørter", som skal an
bringes i verdens brænd· 
punkter for at minde politker< 

Ai Alex Steen 

ne om, hvad de bør tage fat 
på. Ja for at give dem dårlig 
samvittighed! 

Jens Galschiel ChrislOphusens banke skufplUl"tr af "Den in
drt n·inehund". en proresr mod fremmedhad og racedi5krimi· 
narion! 
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I 500 tøjdukker pd J/ørre/n med ni..(jrige bUl?! uil prarge bybilledet i KobenhauTL Bag uærke/ stdr leunstneren Jens G. Cllris/op' I kernl\. (Nordfoto: LONI MiUelsenJ 

! Kunstner sætter fokus på 
døde børn under topmøde 
KØBENHAVN: 500 tøjduk
ke: p& stølTelse med niuige 
boro lænket til blenke og mu
re over hele byen og 13 mio. 
vlerdi~vi&er som symbol på 
de bøm. der vil dø verden 
over i løbet af 1995. Det syn 
kommer besøgende fra hele 
verden til at mode i de køben
haYTlske gader under FN, 
store topmøde j marts. 

gyldighed over for dem. 

Kunstneren JeM Gabdli
øt Christophersen vi.! med sit 
300.000 kroners projekt sæt· 
te fokus på dødeligheden 
blandt børn i især Den Tred
je ~Pen og Vestens lige-

Hvordan hænger det 
sammen, at vi piver. hver 
gang en mand falder død om 
med hjertest.op på gaden i 
København og vil have flere 
hjerteambulancer til at kore 
rundt. n:lr aUe de her børn _ 
primært i Den Tredje Verden 
- dor hver dag. Det er et af de 
sporg:smål. jeg godt vil stille 
med min kunst . fortleUer 
h~. 

Svært 
Jens Galschiot Christop

hersen menet. at nogen må-

ske finder emnet med de do
de bom for makabert. I hvert 
fald har det ikke været no
gen let sag at finde sponso
ter til projektet. Indtil videre 
har han kun 100.000 af de 
300.000. det koster hjemme. 

Oprindeligt havde han pia· 
ner om at lave et projekt til 
1.5 mio. kr .. hvor ~O.OOO bal. 
lonborn skulle sendes op 
over Kobenhavn. De skulle 
symbolisere det antal bom. 
der rem statistisk vil do om 
dagen i den periode. topm\t" 
det ' ·arer. Det dyre projekt 
måtte dog droppes, da det 

ikke lykkedes for NGO For
um '95 at skaffe Jen! Gab· 
ehiet Christophersen penge 
til det. 

Lænkes fast 
De 500 tøjdukker. som fyl

des op med beton. bliver 
fremstillet i Odense og forst 
den 3. marts bliver de trans· 
parteret til København. Her 
vil de blive lænket til bænke 
og ophængt på mure rundt 
omkring i byen. (RBI 

Jydske Vestkysten 
Esbjerg 

2 O JAN, 1995 

-" ~Døde børn 
ItiL"topmøde 
! gang en m3nd falder dod om 

" 

Dansk kunstner vil i med hjertestop p:'l gaden i Ko-
marts fylde de køben- ~nhavn og vil h.ave flere 

hjerteambulancer til at kore 
, havnske gader med rundt når alle de her børn 

uhyggelige tøjdukker i dør h~er dag. Det er et af de 
naturlig størrelse. spørgsmål. jeg godt vi l stille 

med min kunst, siger b.ln. 

500 tøjdukker på størrelse 
med ni-årige børn lænket ti! 
bænke og mure over hele by
en og 13 mio. værdibevise[ 
som symbol p~ de børn, der 
vi! dø verden over i løbet af 
1995. Det syn kommer gæ
ster fra hele verden til at mo
de i de københavnske gader 
under FNs topmøde i marts. 

Kunstneren Jens Galscbiot 
Christophersen vil med sit 

. 300.000 kroners projekt sæt
te fokus på dødeligheden 
blandt børn i især Den Tredje 
Verden og Vestens ligegyl
dighed over for dem. . 

- Hvordan hænger det 
sammen, at vi piver, bver 

Fyns ..Amts Avis 

Mangler sponsorer 
Kunstneren mener, at nogen 
m~ske finder emnet med de 

'døde børn for makabert. I 
hvert fald har det ikke været 
nogen let sag at finde sponso
rer. Indtil videre har han kun 
100.000 kr. af de 300.000, 
projektet koster hjemme. Op
rindeligt havde han planlagt 
at sende 40.000 ballonborn 
op over byen, men dette ville 
koste 1,5 mio. kr. 

De 500 tøjdukker, som fyl
des op med beton, bliver 
fremstillet i Odense, og forst 
den 3. marts bliver de7rn ,
porteret til Kobenbavn. 

Skive foikeblad 
. flere nyheder 

. bedre orientering 

2 O JAN,1995 

Kurutneren Jem GalachwC Ohnstoph.eT!e11 "lril med 
wjdukkerrle !æUe fokw pli dlldeligh.eden blandt 
børn. Nordfoto 

Tøjdukker under topmøde 
KØBENHAVN: ~ tøjdukker på størrelse med nl
ilrige børn lænket tll bænke og mure over hele byen og 
13 mio. værdibevlller som symbol på de børn, der vil 
dø veroen over l løbet af 199~. Det syn kommer 
besøgende fTa hele veroen Ul at møde l de københavn
ske gader under FN's store topmøde l marts. Kumtne
ren Jens Galschiet Otristophersen vU med !lt 300.000 
kroners projekt :mtte lokus på dødellgheden blandt 
børn l iSær Den Tredje Verden og Vestens ligegyldig. 
hed over lor dem. Det Ikke været nogen let sag at 
finde sponsorer W proJekt&t. Indtll v:ldere har kunstne. 
ren kun 100.000 af de 300.000, det koster hjemme. (RB) 



Berlingske Tidende 

--------------------2 (] JAN. 1995 

TIl eftertanke: 500 hornekroppe i nyverdragter 
liR 13 millioner vær~iI"sc pengesedler er blandt 
ingredienserne, når den fynske billedkunstner Jens 

GaJscruøt Christophersen laver en happening l for
bindeJse med det sociale topmøde i København. 
Hver af de 13 millioner nærdibeviserc symbolise-

rer et af de 13 millioner børn, der statistisk set dør i 
løbet af 1995. FolD: Lars K. Mikkelsen 

Kultunnagaøinet aide 3 

Berlingske Tidende 

23 JAN. 1995 

Lad dog barnet 
H elt uret har han jo ikke, billedkunstneren 

Jens Galschiøt Christallhersen, der som let 
makaber tilfojelse til det kommende sociale top
modt's omelelle kul turprogram arbejder ptl en 
lllollll1llcnl<l1 installa tion i det købcnh<lvnske by
rulll, bestående af 500 barneskikkelser støbt i 
beton 0R i(orl nuttede flyverdragter. 

Hvad h,m vil sæUe i relief er for det første, at 
selve det sociale topmøde holdes S,'1 langt fra de 
omrader. det primært omhandler. Herlil erdog al 
sige. at fonldsætningl'T1 for al J:ennemfore arran
gementer i denne storrclsesorden er, at logistik
ken er i orden, og det er den nu engang bedst i den 
mest velan:tgte del af verden. 

F or det andet og mere væsentlige ønskes 
profileret, at det 20miiI. kr. dyre kulturprogram, 
de mange besogende Ræster har mulighed for at 
biv"ne, ikke opviser hverken større kreativitet 
eller sammenhæng med topmodets alvorlige em-

Klerlemlnde Avls {KJ 

n:er. Med al respekt for det særåbnede Tivoli, 
Guldalderfestival saml diverse jazz, totalteater og 
lysshows - så har det hidtil mest af alt været selve 
op- for ikke at sige overbudet af kuJtur under 
topmødet, der har været s lået på. 

I den forbindelse er det ikke særlig overbevi
sende, at kuJturminister Jytte Hilden blot skruer 
den repressivt tolerante facade på og hilser Gal
schiøt Christophersens projekt velkonunent med 
en flothed om, at Ildet er godt med vildskab i 
debatten«. Jamen. hvonor programsatte hun den 
så ikke selv? 

Men selvfølgelig kan det jo også være, sandhe
den er en anden og for dansk kulturpolitik langt 
mere makaber: At det officieJle københavnske 
kulturliv slet ikke kaIJ præstere noget, der sam
menlignet med de problemer, topmødet skal be
handle, kan tage sig ud som andet .end ren under
holdning. Vi får se ti l marts. 

ZOJAN. 199-5 -

nørnedødelighed 1011.{ 
KOIII:.N IIAVN: 500 tøjdukker p! størrelse med ni.Arige 
IMlfU 11cnket til bænke oG mure over hele byen og 13 mio. 
v.\·,tlihcviscr ~(1111 ~ymbol r~ de børn. der vil dø verden over 
i luhet af 1995. Det syn kommer besøgende fra hele verden 
lil al nmde i de københavnske gader under FNs slore 10P-

1I1\ll\c i marIS. Kunstneren Jens Galschiøl Olristophcrsen 
,·i l med sit 300.lXMJ kroners projekt sætte fokus.p.l dødelig
heden htantll b.lrn i i~<"Cr Den Tredje. Verden og Vestens 
H~,~ ).!\"h l ir.hcd o\·er for dem. Det ikke været nogen let sag al 
fimk ·. t'"n~!lte r lit projektet. Indlil videre har kunstneren 
ku., 1'.' ,wMJ af tlc )lxJ.OOO.det k"~lc rhjemme. (RB) 

Morgenpos len 
Fyens Stiftstidende 

1 3 J.4N. 1995 

Smykkesmeden flytter 
• smYkL~(~n , dcr lyder det borgerl ige nllvn 
J.e n~ Golsch~Ol Chri~lopherøen. er flyttet til et 
tldhgere rabrlkskompleks ved BOMvoengcl i Nreshy 
hvor han slarter virk.omhcden vcd et åbent hu~ 
arrongement i dog rra kl. 13 tHl9. 

I bygningen finder mon bto. et vmrksled. hvor der 
loves ømyk~er. anmt to udstillinl:sholler. I den 
re l"llte uds tiller JenA GoJsehiøt Chrislopher&en 
Ikulpturer rro de sid~te ID ånl virke snmt skulpturer 
lavet i IIllQlnrhcjde med kernmikeren Ivan lloyUer. 
Dl'IIud,:n kon man ae malerier og tcgninlicr of 
FlemmlOg Steph:m~en, John nonnesen og njnnl 
Bllugaard. l udslLlhngsJlII1 nr. 2 udøtiller en række 
fy nske mnlere. 
Deøu~en . er middclntderroren ingen Seramnll1ll 

nyttet Ind I komplehet, og medlemmer herfra vil 
under åbellt hus·arrangementet fort.leIJe om og 
?emonatrcre. hvordan de ømeder middelalder-bryn. 
Jer og våben. 

Herning Folkebtad 

20 JAN.1995 

Ælol '! Fokus på børne-
dødeligheden 
KØBENHAVN: 500 tujdukker på slnrrelse rr1CtI ni .!oriw. 
børn tænket lil bænke o~ mure over hele byen rl!:" I:i 
mio. værdibe ... iscr som symbot ~ de bom eJer vil du 
verden over i løbet af 19'Y>. Det syn komn~ ~J!\'II(Je 
fra hele verden til at nMlIle i clt knbenhavn~ke g<ldt1" 
under FNs store topmøde i mart~. Kunstneren Jens <:nls. 
ehint Chrislophersen .... il med Sil 300.000 kroners proj~kt 
sætte fokus ~ dødeligheden biamIl børn i i!'.'t'r h CIl 

Tredje Verden og Veslens ligt'gyldi.l:hcd o\·er (or U("fTl_ 

Det ikke værel nogen let !'Klit al finue SI)"lrlSIJrt"f lil pro
jektet. Indtil ... idere har kunstneren kun l00.(XJIl nf dt, 
300.000 kr., del k()!;ler. hjemme. 



Amlsavisen Randers 

20 JAN.1S95 

Fokus på døde børn 
TOPMØDE IoN 

KØBENHAVN - 500 toj
dukker på swrrelse med 
niårig1i bøm lænket til 
bænke og mure over heJe 
byen og IS mio. værdibevi

min Kunst, fort.æller ban. 
Jens Galschiet Cbris~ 

phenlen mener, al nogen 
milske finder emnet med de 
døde børn for makabert. I 
hvert fald har det .ikke væ
ret nogen let slig at fmde 
sponllorer til projektet. 

ser som symbol på de børn, Lænkes 
der vil do verden over i 1& 
bet af 1995. Det syn kom- og hænges 
mer besøgende fra hele ver- Oprindeligt b.avde ban pla
den til at møde i de køben- ner om at lave et projekt til 
havnske gader under FNs l,S mio. kr., hvor 40.000 
store topmøde i marts. ballonbørn skulle sendes op 

Kunstneren Jens Gal-. over København.. De skulle 
lIeruØt Cbristophersen vil symbolisere det antal børn, 
med s:t 300.000 kroners der rent statUti!k vil dø 
projekt sætte fokus på d& om dlgen i den periode, 
deligbeden blandt børn i topmødet varer Det dyn: 
især Den Tredje Verden og prOjekt måtte dog droppes, 
VeatellS ligegyldighed over da det .ikke lykkedes for 
for dem. . . - NGO Forum '95 at skaffe 

_ Hvordan hænger det .: Jens Galschiøt Cbristo
sammeD., at 'vi piver; liver_' 'pbersen Penge til det. . 
gaDg en mand lalder død :t- De 500 tøjdukker, eom 
om med hjertestop på-ga- fyldes op med beton, bliver 
den i København og vil ha- fremstillet i Oden.se og 
ve flere bjert.eambulancer først den 3. marts bliver de 
til at køre rundt.. når alle de transporteret til Køben· 
ber børn • priJ:nært i Den havn. Her vil de blive ben
Tredje Verden· dør hver ket til bænke og ophængt Jelll Galøehiøt. Christophersen mener, at Ilogen Illuke rmdtt e.conel med de døde bem ror 
dag. Det er et af de spørgs- på mure rundt omkring i fald har det ikb vøeut nogen let sag .t rmde 6pol1&oru til projektet. Iadtll videre har hM Iru.n 100.000 af de 
Illål, jeg godt vil stille med byen. 300.000, det kosler, hjeIDme. 
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Inlormatinn (UP) 

24 JAN. IS9~ 
Betrmnnlcker 

101"1 
500 IOjOllkJ[er på størrelse 
med niårige bIlrn lænket 
til bænke og mure O\'er he
le byen og 13 mio. \~rdj. 
beviser som symbol på d~ 
born, der vil do verden 
over; lobet af 1995. Det 
syn kommer besøgende fra 
hele verd~n til al mode i de 
kobenhavnske gadl!r WI

der FNs store topmøde i 
marts. Kunstneren Jens 
Galschiot Christophersen 
vil med Sil 300.000 kr0-
ners prajekt &ætte rakU!! 
på dooeligheden bllllldt 
bilm j især Den Tredje 
Verden og Vesl.emliget:Y]_ 
dighed over for dem. 
-Hvordan hænger d~t 

sammen, at vi pivet, hver . 
glmg en mand falder død 
om med !tierteBtop pi gs. 
den i København ae vil ha
ve flere hiert.eambulancer 
til Ilt k~ rundt, når alle 
de her børn _ primært i 
Den Tredje Verden _ ckv 
hver dag. Det er et af de 
sPørpmål,jeg godt vil stil-
le med m.in kunst,. fortæl_ 
ler han. De 500 tøjdukker, 
110m fyldes op med beton, 
hliver fr-etnruUet i Odense 
og [orstden 3. m/lrta bliver 
de tran.sporb:!ret til Køben
havn. Her vil de blive læn
ket til bænke og ophængt 
pi mure nmdt runkring i 
byen. (Ra) 

Arbejderen 

25 JAN. 1995 

Dukker som børnelig /01'( 
I forbindelse med FNs SOCiale topmøde til marts i 
København, vil kunstneren Jens Galschiøt Chri. 
stophersen lænke 500 tøjdukker p~ samme 
størrelse som ni ~rige børn t if bænke og mure 
over hele hovedstaden, og 13 millioner værdibevi
ser. Happeningen skal gøre verden opmærksom 
pa de mange millioner af børn der vil dø verden 
ovel I 1995. 

Kunstneren vil sætte fokus p~ dødeligheden 
blandt børn i Den Tredje Verden og Vestens lige. 
gyldIghed. Jens Galschiøt Ch; lstophersen er også 
manden bag skulpturen Den indre svinehund, der 
opst illet i de fleste større europæiske byer. 



Morgenavisen 
JyJrands Posten 

2 1 JAN. 1995 

500 duld(er 
lo\L-( 

lænkes under 
FN-topmøde 
.500 tujdukker på sLorrelse ' 
Ilu:d Il i ·ad~e bom loHvcr 
la>nkel til bamltc Ol-! mur.! 
ol'cI'"I\ i Kuhenh,,1'1l ~om 
s\,lIlh .. 1 pil Ile bl.m. der vi l 
(111 venhm ovel' i lohet af 

Jens Galsehiot Christo
phersen mener. al nOllen 
måske linder emnet med de 
dode born for m;lkabcrt. I 
hvt'rt fuld h<lr det ikke \'a:
ret nogen let sag at finde 
sponsorer til projektt't. Ind. 
lil vid!!!'t' hal' hun luUl. 
100.000 af dl." 300.000, det 
koster hjemme. 

1 DfJ5. 
Dc1 syn kommer beso· 

gende fr .. hele verden til 1>\ 
IlltJd", i de kobenhavnske 
~"d l'f under FN,; store top
mod .... i maris, 

Kllll~lncrell Jens Galschi. 
ut Christophersen vil med 
sit 300.000 kronen; pmjekt 
~a:tte fokus på dødcli.:he· 
den bll111dt born i især Den 
Tredje Verden ol: Vestens 
ligeg}'ldl!;hed over for dem. 

.. Hvordan hænger det 
s"mmcn. "t vi piver, hver 
u"nil en mand falder dild 
o,,~ med hjertes!!lp pt! ga_ 
dcn i K\)!Jenh.,\,tl og vil 
h"ve Jlere hjcrlc"mbulatl
l'cr tIl at kore rundt. nil\' .,111.' 
de her bom . primært i D.m 
Tredje Verden dor hvcr 
dllg, Det er et af de sporgs
mll.l, jeg godt vi l stille med 
min kl1nst, _ fortæller han, 

Oprindeligt havde hnn 
planer om at lave Cl projekt 
til 1.5 mio. kr., hvor 40.000 
ballonbom skulle sendes 
op over Kobenhavn. De 
skulle symbolisere del antal 
born, der rcnt stiltislisk vil 
d" om dagen i den periode, 
topmodel varer. 

Det dyre projekt m~tte 
dog droppes, da dN ikke 
lykkedes for NGO Forum 
'05 at sk .. l!'e Jens Galsehlot 
Chri~tophcrsen penge til 
det. 

De 500 tojdukker, som 
fy ldes op med beton, bliver 
fremst illet i Odense og forst 
3. marts bliver de t ranspor
teret til Kobenhavn og hen
keL RB 

Frederiksborg Arnis 
Avls 

2 1 JAN. 1995 

Fokus på døde børn 
under topmøde 

\O\~ . 
500 tøjdukker på stør~ læner hen. 
relse med niårige Jens Galschiøt Chrlsto-

bøm lænket til bænke ~håes~:fi~~~e::na~e~~:~ 
og mure over hele de døde børn lor maka~ 
byen og 13 mio. vær~ bert, J hvert raid har det 
dibevisersom symbol ikke været nogen I~I sag 

å 
. at finde sponsorer til pro

p de bom, der VII dø jektet. Indtil videre har 
verden over i løbet af han kun 100.000 af de 
1995, Det syn kom~ 300.000, det koster hJem
mer besøgende fra me. 
hele verden til at 
møde i de køben- Lænket til bænke 

havnske gader under 
FNs store topmøde i 
marts. 

Kunstneren Jens Gals
chlol Christophersen vil 
med sil 300.000 kroners 
projekt sætte fokus på 
dodeligheden blandt 
børn I især Den TredJo 
Verden og Vestens lige
gyldighed over lor dem, 

~ Hvordan hænger det 
sammen, nt vi piver, hver 
gang en mand falder dod 
om med hjertestop på 
gaden I Kobenhavn og vil 
have flere hjerteambulan~ 
cer til at kore rundt, når 
alle de her bom ~ primaert 
i Den Tredje Verden - dor 
hver dag. Det er et af de 
sporgsmåJ, jeg god t vil 
stille med min kunst, for-

Oprindeligt havde han 

r.laner om al lave et pro~ 
ekt til l,S mIo. kr" hvor 
40.000 baUonbi!m skuJJe 
sendes op over Koben~ 
havn. De skulle symboli
sere det antal bom, der 
rent statistisk vII dø om 
dagen I den periode, top
modet varer. Det dyre 
projekt måtte dog drop
pes, da det ikke lykkedes 
lor NGO Forum '95 ' et 
skaffe Jens Galschlot 
Christopherson penge til 
det. 

De 500 toJdukker, som 
fyldes op med beton, bli
ver fremstillet I Odense, 
og forst den 3. merts bil· 
ver de transporteret til 
Kobenhavn. HervII de bil· 
ve lænket til bænke og 
ophængt på mure rundt 
omkring I byen. 

Kristeligt Dagblad 

1 g JAN. 1995 
/ 

Død over 
København 

\ 01'-( 
Deltagerene i 
topmØdet om social· 
udvikling bliver 
kWlSlnerisk mindet 
om lJerdens døende 
børn, selvom danske 
myndigheder finder 
det for makabert 

Af ERJK PEDERSEN 

13 millioner værdi beviser bli· 
ver spredJ over hele Køben
havn i forbindelse med FNs 
lopmjlde i byen, som symbol 
pi'! de børn der vil do verden 
over i løbet af 1995. Og bliver 
lopmødels delIagere lrælle j 
bene Ile af ot sparke lil slakke
ne af værdibeviser, slipper de 
ikke for PI blive mindet om 
deres ansvar ved al slilppt: Ilf 
p~ ell IIf byens btl:llke. 1\lilldsl 
sno børn af tøj med kroppe af 
bclon bliver lænkel til Køben
havns grønne bænke. 

fond~n synes fnr så vidl. at 
projeklct er gOlh m:nkl, m~n 
finder det for nmkal.>ert Ol! fur 
polili~k markant ti l at ville 
stolle dCI, skriver Kultur!'"n· 
den f. eks. i sit afslag lil kn~ 
Galschiøl Chri~tupltcr~clI,Af· 
slagene har ikke f~ct kun'ln~
ren hag del imjre-svinehund· 
projekltil al give up. 

- J~g har nnuklincrclmit 
projekt, siger Jerl> GalschiQt 
Christnphcn;cn til Krisleligl 
Dagb!~d. 

Efler afslagel fr.! Kuliur
fonden true,le den fyn~lc 
knn~Lncr, m h~n kunne pu,le 
nylliv i b:t1lonprujcklet. da 
pankme Ilag lillan,luv-f .... li
gel bevilgl',le 20 tUilli"lI~1 
kroner lillun'lu~l'iskc ulll\ i· 
teler undcr rN·lupnllldel, 
hvur der venles '1]1 til IO.(H)() 
dcha~cre Iii del ofliciellc m· 
Tnngcme\llog undre ](J.()( )(l 
delwgere,lil .le iUc-,tal,lige 
0rt:anisaIHlllers nl\lder. 

k~n ill<knl'or l\lllr~nc . 
- Sd\'um .~()(J hctun·hl,rll 

\'eja lyve tOll.', er \'i Iludl 
i.Jan (ovcr, ilt det i~ke I'il I')'hk 
nuvcI sa:rlil!l. S~ dcrlur er ,i 
nu i gang lIIed at jlwd\lcere 
I J IlliIIiolIeT \'(CIJihcvi,er pJ 
'il\Jrrcl~~ nled m,(I~lI"r...cdkr. 
Det -'iVarer li l ,n1lallcllIr hllrn. 
der ~il dll i IllhcI af 1')1)5. 

- Va:rdillcv i ~crne villa:!!ge 
<I"nah 1 Kl,!>enh;lvn. Tumil· 
Jjunl'T "r ,1~1Il "m lI"gell. ]la'nl 
,Iahkl p:\tll'lkidle slel.kr: 
1l )I(,en, GIYJllnl~kel , Bella 
Celllercl ug ligu..:mJe. Men vi 
k"n jo ikke gllre rur, at fulk 
klll11mcr li l at sp"rke til ~tah· 
lane, så d~ flyver uJ ,,,"er JCI 
hcl~, og d~rrur Sk;ll r~je~ ~1lI ' 
men, på ~aU\\Ilc m:'tde >lUll de 
o.Il"lc hllrll skat !j~m,·~ frajor
dCIl~ ""crJbdc. ~igcr kll~ 
(jal~ .. hilll Chri~lo!.hc r~,'n. 

lian er nu i ganllllleo.l:LI 
wgc runde og "('I~anhal i"ncr 
Olll pcnge li l pr"jdlcme. 
S,'lml1l del i~~e .,~ul1c Iy~
kc~. ,·il pwvokmioncruc linde 
Sled p~ fon'elllel cl lerhevilg
niull ull cgen kassckrclkl. 

ld1!manden bag den moral
ske huskekage til topmøde
dehagerne er Jens Galschiøt 
Christophersen. lian blev i 
1993 kendt ud over Europa 
for sil svindehund-projekt. 
Oprindeligt planlagde smyk
kekun.tOl:ren fra Odense al 
opsende 40.000 ballonbørn 
o\'er København, 40.00(J er 
det antal børn, der rent stati
stisk vil Uø om dagen i verde
nen, mens regeringsrepræsen
IlInterne er 5amlellil socialt 
lopmøde i København. Pro
jektet med hallonbornene vil
le koste l,S millioner kroner. 
Men del hur,ikke været mu· 
ligt for Jen~ Galschiøl Chri· 
stophersen al finde pengene. 
Luften !;ik afb;dlonen, da nr
ganismil>ner og funde hone 
om projektet. 

N(jO-F"nlm '')5 lUll Jen~ 
Galschim Chri~tophcrs~n Ind 
under deres kappe \'cd al MIlle 
Kuhurministcri~1 om 3 milli
oner kroner, hvuraf Gal· 
schillIS prOjekt ~kullc have de 
l,S millioner kroner. Men den 
idl! punkterede. NGO'eme fik 
kun l,S millioner til klllturelle 
aktivileter. 

- KuhurminbleTCn har iUe 
~varel mig officielt endnu. 
men jeg regner ikke m~J Il(l
get nu, )igcr Jcn~ G~hchll)t 
Christopherscll. 

Dell ~clvlærte kuuslner har 
ikke probklller med at SUllIk 
frivillige lil adrureben ahillc 
pr()j~ller. To ~y~llI~r p~ Fyn 
Iw meddelt, at de hellere end 
gerne ,~ti!ter Mbcj&,lr~fltil 

r1dighed. På ~Ullune måde har 
en Jlell.,ion~relll)'Hcr p~ \ ej 
Ullld ,le lirs mcdlkll, ~t han 
g~rue \ illrykke \"a:rdih,.:\'ber· 

- Beslyrelsen for Kultur· 

Berlingske Tidende 

21 JAN. 1995 

~ Så nutr:tder den nhern~ · 
tive plan i kr~ft: Vi s!\)ber SilO 
belouh\lm i størrelse som Cl 
ni-årigl barn. o.: 5(lO belIlu, 
dukker IAscr vi fast i kæder 
alle mIllige vegne, del vil si· 
ge bænke, IIIllre og Iygl~p,cle 
i del indre Kllhenh~vn. 

• Vi vil h .. \' ~ spredl (hld~n 
ud o\'er Kllhcnha~n. ~iger 
Jens (jnls~hllll Christllphcr· 
sen, der lIIed pfl)jdt~t \ II hl' 
ve Iredje-~erden prohkm;lli· 

ne. 

: !W~~s::~~Wrl.er vildskaben 
. Kulturministeren glæ.:· ligt, at detanvendes midler til 
. der sig' over lcritikken' ' ~t åb~e\Tivoli,ror gæsterrte, 

. og atCder-<anteiteA særarran~ 
af brug af kulturPenge . gemebter' p4de store mu-

initiativet og diskussionen -
og at den ikke bare gflr ud pA. 
at ministeriet skal sende flere 
penge til et projekt," 

, til kunst for deltagerne seer. ' , ' 
i FNs to~møde~ llDet ' !tOet er,_ sagde Jens Gals~ Døde børn 

~ er godt med vil.dsl?i~ i chlet Chrislophersen, Horn 
, om vi skal benytte ()5 af chan-
' debatten,« siger Jytte cen til at vise, at vi er gode til 
Hilden, at feste og skabe flotte ram· 
_ _ -. .... _-'-_____ mer om ddan en begivenhed, 
, AT ' , Jeg synes ikke, at det er vig
~A:'~T~o~,"'="cW~'~"~"'~ __ ,-' Ugt, at man bruger millioner 

: KuJtu~sier 'J~t~ <Hilden 
(5) føler sig ikke anfægtet af 
kritikken af 20 millioner kro- ' 
ners-bevillingen tH FNs soci~ 
ale topmode i København i 
marts. 

r Berlingske Tidende i g~r 
kritiserede billedkunstneren 
Jens Galschiøt Christopher
sen, at der bruges penge til at 
»promovere kultur- og .kon
gresbyen , København« : f for
bindelse med topmødet. Jens 
Galschiøt Christophersen 
fandt det eksempelvis urime-

pa. at holde Tivoli a.bent ener 
vise samlingerne på Glyptote~ 
ket eller Statens Museum for 
Kunst frem for de prominente 
gæster. Alt imens tusinder af 
børn dør i Den tredje Ver
den,M 

Men nej, siger Jytte Hilden. 
Det har hun ikke nogen ny 

. mening om. »Hvad jeg kan 
sige, er, at jeg synes, det er 
godt med noget vildskab i de
batten. Pgsa. debatten om 

;·hvad vi i den forbindelse bra-
• ger !il penge til kulturen. S~ 

derfor glæde( jeg mig over 

Jens Galschiot Christopher
i sen har selv el tankevæk

kende projekt til topmodeu
gen. Det ga.r blondt andet ud 
!lA at placere 500 cirk3 halv
anden meter hoje skulpturer 
lænkede til gitre, b~nke og 

. blomsterkummer rundt om i 
København. 

Skulpturerne forestiller 9-
10-~rige born i flyverdragter 
og skal minde topmodedclta
gerne om, hvad det er, de er 
samlet for at diskutere. Gal
schiot Christophersen har 
ikke noget imod topmodel 
som sa.dan. Han h3vde blllt 
foretrukket, at det blev af
holdt i nærheden af sagens 
kerne; for eksempel i en flygt
ningelejr i Rwanda, for »der 
er en tendens til, at jo længe-

re, man er væk fn modets 
tema, jo lettere bliver det at 
træffe beslutninger, der reelt 
ikke ændrer noget som helst. 
~ begynder man lit tale 

om, at den vestlige verden jo 
ogS<!. har problemer med ar
bejdsløshed, og S<!. ender det 
med, at der bliver bevilget 
0.001 procent af et eller an
det, og der skid helt anderle
des radikale losninger til.~ 

Jens Galscbiut Christo· 
phersen havde oprindelig pia· 
Her om at ~eHde 40.000 ballo-
Iler (ormet 50m horn op over 
Kobenhavn under topnuMlet. 
De skulle symbolisere ilet an
lul born, der ifillge kllnSlne~ 
ren rent statistisk vil do om 
dogen i den periode, topmo
det varer. Projektet, der var 
budgetteret til l,S mill. kr., 
m~lte dog opgives, fordi det 
ikke lykkede~ 31 rejse mid
lerne, Det nuværende projekt 
står kunstneren i 300.000 
kr .. som dækkes af ham selv 
eller privale sponsorer. 
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Aalborg Stiftstidende 

25 JAN. 1995 

Jens Galschiot Christophersen·blev beTemt overalt i Europa., da han 
opstillede sine indre .7vinehunde på byernes kendte torve og pladser. 

Døde børn 
af beton 

• 500 tøjdukker på størrelse med 
niårige bom, lænket li l bænke og 
mure o\·er hele byen og 13 mio. 
værdi beviser som symbol på de 
berno der vil do verden overi lobet 
af 1995. 

Det syn kommer besøgende fra 
hele ·verden til at mede i de ko
benha\'l"lske gader under FNs sto
re topmøde i marts. 

Kunstneren Jens Galschiet 
Christophersen vil med sit 
300.000 kroners projekt sætte fo
kus på dødeligheden blandt børn 
i især Den Tredje Verden, og Ve
stens ligegyldighed over for dem. 

- H\·ordan hænger det s ammen. 
at vi pi\·er. hver gang en mand lal
der ded om med hjertestop på ga
den i Kobenha\'n og vil h ave flere 
hjerteambulancer til at kore 
rundt. når alle de her bom - pri 
mært I Den Tredje Verden - der 
hver das: . Det er et af de sporgs
mål. Je!!; godt \"Il .. tille med min 
kunst. fortæller han. . 

Jens Galsch ie t Christophersen 
mener, at nogen måske finder em
net m ed de dede børn fo r maka
bert. I hvert fald har de t ikke 
været nogen let sag at finde spon
sorer til projektet. Indtil videre 
har han kun 100.000 af de 
300.000, det koster, hjemme. 

Oprindelig havde han planer 
om at lave et projekt til 1,5 mio. 
kr., hvor 40.000 balIonbern skul
le sendes op o\'er Kobenha\·n. De 
skulle symbolisere det a ntal bom, 
der rent statistisk vjl de om da~en 
i den periode. topmødet varer. Det 
dyre projekt måtte dog droppes. 
da det ikke lykkedes for NGO Fo
rum '95 a t skaffe Jens Calschiot 
Christophersen penge til det. 

De 500 tøjdukker. sum fyldes op 
med beton, bliver fremstillet i 
Odense og forst den 3. marts bh
\·er d~ transporterN til Koben
ha\·n . Her vil de blive læn ke t til 
bænke og ophængt på mure rund t 
omkring i byen. 

Herning Folkeblad 

24 JAN. lqq5 
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Lysgaard Fonden 
støtter happening 
Skaberen af Den indre Svinehund igang ved FN-topmøde 
L\ISbraard' Fu~den har beslut· 
tet at uddele i alt 175.000 kro
ner til lorskellige formål. 
Forst ug fremmest har Vitta 
Lysgaard ønsket at stette 
kunstneren jens Galschim 
Christoffersen, der blandt an· 
det er kendt for l'kulpturen 
"Den indre Svinehund«, der 
har været opstiUet for:skeHige 
steder i Europa, og er det ."ed 
Team Teatret i Herning. 
Hans nye projekt går" ud på 
at la\·e en happening i for· 
bindelse med FN·topmødet i 
København næste.ir i marts. 
Vina Lysgaard siger. at hun 
er kommet til at kende kunst· 
neren gennem Team Teatret 
og selv har et af hans kunst · 
værker midlertidigt placeret. 
Det er et springvand, som har 
været med på verdensudstil · 
lingen i Sevilla. 
Vitta Lysgaard er kommet lil 
at sætte stor pris på Jens 
Galschiot Christoffersen. og 
hun mener hans planer om at 
lave en happening ved FN· 
topmødet bør stottes. 

35.000 børn dor dagligt 

Kunstneren ansker at ~ 
mødedeltagerne og alle os an· 

.-

dre opmærksom p..-\ , at der 
hver dag dor 35.(0) bom pa 
grund af urimelige le\·tvii1cir. 
Vitta L)"Sgaard mener det er 
fint nok. at FN holder modet 
i I\obenha\"ll, men hun synes. 
at der generelt kommer alt for 
lidt ud af den slags mOOer. 
. Der snakkes og snakk~ i 
flere dage. men h~·ad sker 
der? spørger Vitta L~·sgaard. 
~rfor har hun valgt at bruge 
SO.OOO kr. af de 175 til stOlte 
for Jens Galschiot Christoffer· 
stos happening. 
Det kunne Herning Folkeblad 
så (octæl!e kunstneren her til 
morgen, og hans glæde og 
overraskelse var stor. 
Hos kulturministeren har hall 
ikke kunnet hente flOi{Cfl 
hjælp og har derfor npgl\·et 
sin forste plan. der gik ud pa: 
al sende 35.000 ballondukker 
op over Kobenhavn. 
I stedet er han i gang med at 
fremstille 500 slaskedukker i 
stof fyldt med betonb'1<lnulat. 
Dukkerne skal illustrere dode 
børn i alderen fire til ni år. De 
bliver ophængt: i jemkæder 
og anbragt for:skeHj~e meget 
synlige steder i det indre Ko
Ilenham. 
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Desuden fremstilles 13 millio· 
; ner papirpengesedler, der 
·hver skal symbolisere, et 
b."irn, et for hver af de 13 mil· 
lioner bom. der årligt der 

' rundt i verden på grund af 
'krig eller sult 
Pengesedlerne fremstilles i 60 
forskellige udgaver med fi() 
forsk ell ige udsagn. der skal 
appellere ti! at tænke på no
den især for bornenI.' i den 3. 
\'erden. 
KUTlSlnerens hensigt er helt 
klart at mile såvel modedelta· 
geme op som alle andre. de
kommer i nærhtden af hans 
happening. 
Han vil fon.:elle. at det er \'0-

res ans\,jr, og at vi i virkelig· 
heden slår ihjel, nat vi slir 
bremserne i for mere U·lands· 
hjælp. 

FN er god nok 

Han understreger samtidigt. 
at der ikke er tale om noget 
opror mod FNs topmøde. han 
går helt og fuldt ind for FN 
~m organisation. 
Han mener blot, at det er ned· 
vendigt at gore megel mere, 
og at del ikke er ligemeget, 
hvad de besluner pa modet. 

. Jo fl,-re , der er af min slags.. 
jo mere vil verden rykke.sig. 
Det gælder om at skabe for· 
ståelse for nodvendigheden af 
at gøre noget virkeligt effek· 
ti\'t, hvis ikke vi alle skal hav· 
ne i en cxielæggende konflikt. 
Derfor prever jeg at rykke 
den 3. verden ind i Koben· 
havn fra 6. ti112. mans, siger 
Jen! Galschiot Christoffer.;en. 
Foruden denne happt:oninR, 
har Vitta Lysgaard skænket 
50.000 kroner til "Frtdsskulp
rur 1995<t, der udfores af Elle-
Mie Ejdrup Hansen sammen 
med en gruppe andre kunst · 
om. 
Fredsskulpluren er et laser· 
lys, der i anledning af 5O-året 
for befrielsen skal lyse langs 
vestkysten fra Skagen til Sild. 
Danmarks Bløderforening får 
ligeledes SO.OO) kroner, og 
Fonden skænker 25.(0) kro· 
ner til ny idrætshal ved Snej· 
bjerg Hallen, lige:5Qm Mødre· 
hjælpen af 1983 også kan reg· 
ne med stotte til indretning af 
nye lokaler i Kobenhavn. 

gry. 

/ 

UlllHl1dlm' 



Morgenpos ten 
Fvens Slifl stidende 
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Den indre 
svine hyrde 

SYNSPUNKT 

M 
N.C. LILLEOR, 
prov~t, 

Frørup. 

ForrAUl'n'n Bent Wit
linm RnsmussC'n skrh'er 
i sin ~idllte bo~ SOI"( fl!Z 
lit/irit, ~åledCII: ' I enhver 
efos er der C!n svine
hund, 6elv i del rnr('~ 11' 
og fredelig ... to menneske 
(' r der r.n s\'inl.'hund, 
men uer e r heluigvi!l ng
øl! en svinehyrde, som 
!!Mgcr (Ol' ro og orden, 
ndr (Iel ('r "ndvemli~l'. 

SI-ine!lund('n har vi 
hnrt mest om p~ Fyn, 
Og ~rl me ... t til. D('n 
~torl på Flnkhllvell indtil 
en rektor dukkede O'" 
l.on(' I' ind. lIun ønskede 
Svinolmnrirll plncen-t 
foran "i t I!~·mnn ... iulll . 
i\l, 'rl ... t.jr muml .. k liden
SkAb tnlte hun for lIin 
"oll". ])en skulle dogligl 
nnæjl:ge l't vidnesbyrd 
og ,"ærC' cle"erne el me
mento i dl't rremmedhll' 
den de rJnllmnrk. I sin 
vrængcnde og bruL-.lc 
hæslighed skulle Svine
hund"n (ortæ1!(' hi" tori
en om de onrlre - frem
medhnderne. 

Nog .... n tiu ('nC'r duk
kede el par elever ol' pli 
tv-skærmen (rtl Torn
bjerg Gymnnsium. De 
fortnlte, ut VI'I hnvu(' dl' 
en lille pæn Svinehuml 
at silas med for dereø 
!'~et vedkommende, 
men den store og stygge 
Svinehund, den goede 
ho.! de ondre. Mornlite· 
tens konsekvena SYrle~ 
ut være denne: Vi der 
doglilll scr Svinehunden 
i øjnene \"~d, at den fin 
rles hos de lI"dn:. UC'l il
lusionsnummer er ikke 
nyt. Altid sagde de Vi og 
Verden, for de troede de 
vor halvpnr tclI O(!. det 
dl'n øllerbedste del. D,·t 
e r H.C. Andersens kum
mentor til den BSg. 

Og Poulllenningscrl 
hRyde det med sine hun
de. NAr hnn \'Elr i det 
brede folkeliJt!' hjorne 
sang hsn om Min og vo-

rc~ nIlesa mmens Øl
hund, der glnmmC'r ge
mytligt. Men Svinehun
den , den er ar Poul Hen
ningsen placeret alle 
a ndre steder ude i byen 
og ude i "mdet. Den hu
mønistiske moralitets 
(orRl(!miseionær, Elias 
Brf'dsdorff, kalder sin 
seneste bog M~dmtnlle· 
sker og Modm~nnflSlr~r ' 
og hvem der er Svine
h und her ved dE'n gamle 
kommunistiske herre
tænkpr nIt om. 

Kr isle"dommen øer 
onderledes på sagen. 
Med Puulus: 'Det gode 
jl'g vil det gør jeg ikke, 
det onde j('8" ikke vil det 
~ør jeg'. Det er her Bent 
WillilIm Rasmussen 
knytter til. Svinehund 
Uf! ~vinC'hyrrle i samme 
JlemJt. Hyrden 1I\'er 
hunrien. ])et er en livs
lnng knmp i det inrlvor
tril 1IIl'llen,kt,!IOm de 
gnmle sngde. Men 
ond~knben hllr det med 
at sæUe sig igennem 
selv mod den bed ... te vil
je. Det er kristendom· 
mens dinlekliske men
neskesyn. 

Un jeg hll rte Bent 
Wi11inm RØ!<mussens 
livsUcr .... ln ing om Svine· 
hyrden, der Ilver Svine
hundl'n, blev je~ klør 
over, hv"rror skulpturen 
Ven inorl' Svinehund pr 
11/1 umAde1ilt nfslumpet 
og grim. Kunstnerisk 
Ijvlll.q Oll" uden rien hu
I1lO r, sum er alvorens 
forudsætning. Svine
hunden er udiolekUsk, 
skllbt i ell vrængen, 
sknbt misøntropiøk, 
Iwilket vil sille i dyb for
ugt fo r virkelighC'dens 
mC'nncske, for hvem 
livsknmpen i det indvor
teø, mellem godt og 
ondt, er en realitet. 

1{lInslneren bag {)vi
nC'hl1l1d~n er den gode 
u,.kyloi~hed, der har set 
ond"kobf"'n i verden. 
"'h~n hnn hnr ikke mod 
nll" kunstnerisk styrke 
til al lole /lom den Blore 
runi~ke ror futter Fjodor 
Dostnjevskij , der enkelt 
og lijl:eud øiger : 'Verden 
er ond, (ordijl'g er i ver· 
den', Den kunstner der 
har skabt Svinehunden, 
anskuer det onde (ra sit 
rcscrvat. Uden lod og 
del. 

Den d;lg gymnasiets 
S\'inehyrde ror a lvor Ber 
Don indre Svinehund i 
øjnene, og (ørstår skulp
turens menneskeforag
tendr vrængen, bestiller 
Il\" int'hyrden en lø,tbi! 
Oll finder en losscpløds. 
Førsl ds er historien om 
SI'inehunden fortalt t il 
ende. Og hvis kunstne
ren er en land kunstner 
lnver hlln en ny skulp
tur - nf Svin,ehyrden. 

Bornholms Tidende 

::: O ,IN·! 1995 

'Læn kede tøjdukker Ic' . 
KØBENHAVN:5001øjdukker Il t "lY _ . 
burn !æn~ct til bællkeogm ure~velr fl::/lbe meo lu.Antic 
værdibevIser som sym bol å de b e ye.n og 13 mio. 
over i løbet a f 1995 D t P ørn, der VII dø verden 
verden til at mode i d: k":~ 'hmme~ besøgende fra hele 
store topmode i marh. Kuns~e~~~sJ: g"der un.der F~s 
stophersen vj] med sit 300 000 k ns C~[9ch1Øt Ch r1-
kUl på dødel igheden blandt bør:ifs~n:. b:Jekt aa:lte ro
~~~e~~ Vestens ligegyldighed Over ror denm~r~te ~k; 
t i ] vid lO~en Iket eag a t finde aponsorer t il projektet. Ind-

k er~ lsr ul\slnemn kun 100.000 af de 300 000 d,V 
oster hjemme. (RO) . , )-

Billed -Bladet 

2 6 .JAN. 1995 

LÆNKEDE 
/,,1'( DUKKER 
Når hele verdens ø jn e rettes 
mod Da n mark unde r FN's so
ciale topmøde i marts, vil de 
køben havnske gader være de
koreret med tøjdu kker. Kunst. 
neren Jens G. Christophersen 
har litvet 500 tø jdukker som ni
åtjge bø rn. De bliver lænket til 
bænke og mure som symbol 
på børn. der undertrykkes, 
misbruges og d ør verden over 
i røbe t af 1995. 

Fo to: LARS MikkELSEN 
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Afrll 3inc 750 tojduhkrr vil Jf'iIIS Go{sch;nt Christophersen minde ve:,densOleder;r o,; 
drn nnd Ol( tlendig/u'd, ,~1j11l {indrlf i ulandene rO/O: eerl ør 

Han ru~~er op i 
samvittigheden 
Happening med 750 dukker oi.:j3 millioner pengesedler 

Den o~enseanSke bil- topmodet r\nl:~ted' vi l lider af en gigantisk for t
ledhugger og sølvsmed 210.000 born ae. J vores r~ngning . Vi vil ikke se 
Jens Galschiøt Christo- ' del af verden hb. r vi des- den st.nre nød og lidelse, 
phersen har tidligere værre vænnet.~s til tano som lindes i verden. Vi 
manJfesteret sig inter- ken: l iger Je.ri,,~.Galschiøt BOT automtisk .problemer. 

, . l' Ch rJSt.ophet8e~, der dog ne dybt komplicerede, for 
na lona . også langer ud'.ener selve så blivel' vi fri for ::al Onde 
Det skete, da han for godt 
e t år aiden lod 20 
europæiske storbyer våg . . 
ne op til noget af en over
raskelse. På den vigtig~te 
plads i hver af byerne hav_ 
de han nemlig anbragt en 
over lo meter hoj, sort 
akulptur af et svin i men. 
neskeklæder. 

arrangemenlet, losninger. Jeg er ikke poli-
- Jeg vi! dq -gerne gere tiker, og jeg er ikke klog 

mit til , at de biede sæder i på det her område, men 
konferenc:e lokalerne, pin- jeg er overbvist om, at 
demødderne, de røde løbe· hvis vi ljen var t il stede, 
re og Wonderrul Copenhll. kunne mDn aJhjællJe ne. 
gens la ncering af den. Men poli tikerne er jQ 
København 6Om · velegnet afhængige IIf stemmer og 
konrerencebY·i.kka akol få lø l' ikke forrinr;e levefo. 
verdens toperiihe.damænd den i den rille verde n, og 
og POlitikere~" il. helt at det er nodvendigt, hvis vi 
glemme for .. l ~eksempe l skal hjælpe de nødlidende 
Rwandas fly riingelejre, i den tredje: verden. Per. 
eller hvorda . ~et føl es, sonligt e r jeg ikke Dfhren. 
når nattekuld,n '.trænger gig af stemmer, og derfor 
op igennem .dt:t.l pupslyk· kon jef:: tDle (r it, siger 
ke, der udgør ~~4ebornets J ens Go.l!lchilll Christa_ 

. J eg lod skulpturerne 
dukke lige lå pludseligt 
op, som racismen har for 
vane at gere, forklDre r 
han. 

Nu ta ler Jens Galschiøt 
Christophersen igen til 
den inlernationDle ver
den. Det lker, når FN hol. 
der globalt topmøde i Kø· 
benhavn fra den 6. til den 
12. marts. Her skal ver. 
dens lopmænd drøfte klo· 
dens øociale udvikling. 

NAr Bill Cli nton, Boris 
Jeltsin, Nelllan MAndela 
og nile dø andre IIAr lIig 
ned i København, vil de 
mode synet af 750 bOTne. 
dukker fyldt med teglmel 
liam t 13 millioner penge. 
sedler. 

DislI!! ptlfund er den ode· 
anseanske kunstners helt 
personlige kommentar til 
topmodet og verdens soci. 
ale udvikling. 

Glem ikke neden 
. Min happening e r ikke 
ment som en kritik af sel
ve topmødet, for jeg tror, 
at det er nødvendigt med 
en globul . diDlog, hvis vi 
aknl lusa verdens proble. 
mel'. Men Jeg synes, det er 
vigtigt at tænke på, at der 
h,:ert andet sekund der et 
barn af sult eller mangel 
på . medicin. Børnene har 
det til fællel, at de fleste 
er fsrvede og lever i de fat.
tigste lande på vores jord
klode. Alene i den uge, 

seng i Lima olletJUo. phersen, der dog ikke for_ 
, . 0., ventE:r at rokke ved ver. 

Symbol på liv den med s in happening. 
For ejeblikket er den soci· . Jeg" er kUli en lille 
olt engagerede kunstner i bl"ik . Jel! o"fnUer mig selv 
fuld gang med ut fremstil· som hl$tbilen, der korer 
le de mango, dukker og mad ned ti l de 8ultne. For. 
pengesedler sØmmen med hAbentlig vil denne hop, 
et hold mednrbejdere i pening ft kaoo opmærk. 
værkstedet ved Od<lnse 90mh<ld ol{ IIbne øjnene 
Hovn. lidt for , hvordan vl' rden 

De 13 milliol),ef penge· egentlig hænger Sammen, 
led ler symboliserer hver siger den kontroversielle 
et af de menneskeliv, der kunstner og {Dr til tre son. 
forventes at bukke under ner, der r l'gner med at li. 
for nøden i 1995. Værdibe· nousiere en stOl' del nfpro. 
viset kommer. ti! at hITne jektet Ilelv. HAn mun/{!e!" 
en matador:pengescddel stodig at få dækket knap 
og får påtrykt forskellige 250.000 kruner ind fra 
motiver, der Hat 'reloLion sponGorer, hv il! der sklll 
ti l den skæve foroeling af være bolnIlee i re!::nska. 
verdens Roder ... · Sedlerne bet. 
distribueres ugen igen· . Såd:'1I nogle p"ojekter 
nem på skoler,'. i Jl ~t i tutio · koster alt id ~n mnsse l>en. 
ner, i kirker;:pt1 museer, i ge, men !Iii tjener mon på 
forretninger, på orbejds- noget nndet, og de t plejer 
plsdser og iøæt ..<!l' !lteuer, Dllid at gft op i den siusLe 
der har tilknytning til ende. Ener opsælnigen lIf 
konferen corne. Pli lied ler. IIvinehundCll1! i de 
ne vil der stå <ln opfor. europ,eiakl! Ilyer, sngde 
dring til ikke/ at smide min ældste S01l: .. Ah , fnr, 
sedlerne på / gaden, Med skal vi nu til at være feui. 
andre ord: Pal ptdin næs- ge igen", fo rtæller Jen9 
te. . Golschiol Chri st.ophersen. 

En liUe bn~·:~·'j- · 
- J eg t ror vi allcsDmmcn Af SoT\}o. SDoinsky 
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/ Hilsen til FN -toplllødet 
\0\'-1 

Fynsk kunstner 
laver 'happen in g m ed 
dukker og pengesedler 

Tekst: &nja Sabinsky 
Foto: Geert .~Jork 

D 
en odenseanske billedhugger 
og sølvsmed Jens Galschiot 
Christophersen har tidligere 
manifesteret sig internatio

nalt. 
Det skete, da han for godt et år siden 

lod 20 europæiske storbyer vågne op til 
noget af en overraskelse. På den vigtigste 
plads i hver af byerne havde han nemlig 
anbragt en over to meter hoj, sort skulp
tur af et svin i menneskeklæder. 

- Jeg lod skulpturerne dukke lige så 
plud!:>eligt op, som raCiSmen har for vane 
at gore, forklarer han. 

Nu taler Jens Galschiøt Christopher
sen igen til den internationale verden. Det 
sker, når FN holder globalt topmøde i Ko· 
benhavn fra den 6. til den 12, marts. Her 
skal verdens topmænd drøfte klodens so
ciale udvikling. 

N.i.r Bill Clinton, Boris Jeltsin. Nelson 
Mandela og alle de andre slår sig ned i 
Kobenhavn, vil de mode synet af 750 bør· 
ne·dukker fyldt med tcgJmel samt 13 mil· 
lioner pengesedler. 

Disse påfund er den odeanseanske 
kunstners helt personlige kommentar til 
topmodet og verdens sociale udvikling. 

Glem ikke n øden 

- Min happeninger ikke ment som en 
kritik afselve topmodet, for jeg tror, at 
det er nodvendigt med en global dialog, 
hvis vi skallose verdens problemer. ~{en 
jeg synes, det er vigtigt at tænke på. at der 
hvert andet seku nd dør et barn af su lt 
"Iler m:tngel pt\ medicin. Bornene har det 
til fælle,. . tlt de Ol'ste er farvede og lever i 
de fatu,,-.te lande på \·oresjordklode . . -\.le· 
TI<' i den uge. topmodel find~r sted. vil 
210.000 burn do. f vores del aCvcrden har 

vi desværre vænnet os til tanken, siger 
Jens Galschiot Christophersen, der dog 
også langer ud efter selve arrangementet. 

- Jeg vil da gerne gpre mit til, at de 
bløde sæder i konferencelokalerne, pinde
madderne, de røde lobere og Wonderful 
Copenhagens lancering af København 
som velegnet konferenceby ikke skal t1. 
verdens topembedsmænd og politikere til 
helt at glemme for eksempel Rwandas 
flygtningelejre, eller hvordan det føles, 
når nattekulden trænger op igennem det 
papstykke, der udgør gadebarnets seng i 
Lima eller Rio. 

Symbol på liv 

For øjeblikket er den socialt engagere
de kunstner i fuld gang med at fremstille 
de mange dukker og pengesedler sammen 
med et hold medarbejdere i værkstedet 
ved Odense Havn. 

De 13 millioner pengesedler symbolise
rer hver et af de menneskeliv, der forven
tes at bukke under for npden i 1995. Vær
dibevisct kommer ti! at ligne en matador
pengeseddel og får påtrykt forskellige mo
tiver, der har N!Jation ti l den skæve forde
ling af verdens goder. Sedlerne distr ibue
resugen igennem påskoler, institutioner, 
i kirker, på museer, i forretninger, på ar· 
bejdspladser og især de s teder, der har 
tilknytning til konferencerne. Påsed1eme 
vil der stå en opfordring til ikke at smide 
sedlerne på gaden. Med andre ord: Pas på 
din næste. 

En lille brik 

• Jeg tror vi allesammen lider afen 
gigantisk fortrængning. Vi vil ikke se den 
store n.,a og lidelse, som findes i verden. 
Vi ger automtisk problemerne dybt kom
plicerede. for så bliver vi fri for at finde 
løsninger. Jeg er ikke politiker, ogjeg er 
ikke klog på det her område, men jeger 
overbvist om. at hvis viljen var til stede, 
kunne man afhjælpe noden. ~ten politi
kerne er jo afhængige af stemmer og tOT 
ikke forringe levefoden i doo rige verden. 
og dt>t er nadvendigt. hvis vi skal hjælpe 
de nodlidende i den tredje verden. Person-

ligt er jeg ikke afb;,en~';g af stemmer, og 
derfor kan jeg tale frit. siger Jens Gal
sehiot Christophl'rsen, der dog ikke for· 
venter at rokke \'ed verden med sin hap
pening. 

- Jeg er kun en !ille brik. Jeg opfatter 
mig selv som lastbilen. der korer mad ncd 
til de sultne. Forhåbentlig vil denne hap
pening skabe opmærksomhed og åbne øj
nene lidt for, hvordan verden egentlig 
hænger sammen, siger den kontroversiel
le kunstner og far til tre sønner, der reg· 
ner med at finansiere en stor del afprojek
tet selv. Han mangler stadig at få dækket 
knap 250.000 kroner ind fra sponsorer, 
hvis der skal være balance i regnskabet. 

• Sådan nogle projekter koster altid en 
masse penge, men så tjener man på noget 
andet, og det plejer altid at gå op i den 
sidste ende. Efter opsætnigen af svine
hundene i de europæiske byer, sagde min 
ældste søn: .. Ah, far, skal vi nu til at væN! 
fattige igen~ , fortæ!1er Jens Galschiot 
Christophersen. 

Jh-d sine iSO tfJjdukker ~'iI 
Jt>ns G.11schiot Christopher

St'n minde \'ero,ms ledere om 
den nød og eJrmdighoo. som 

findes i ulandene, 

7 
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Han:. rusker 
, . ' 

• ,Op.;"- ,.vores 
såmvitlighed 
Fynsk kunstner laver happening med 750 
dukker og 13 millioner pengesedler 

" Af Sonja Sablnsky' 

Den odenseanske billed
hugger og sølvsmed Jens 

.to • Galschlot Christophersen 
. har tidligere man!lesteret 
sig Internationalt. . 

Detskete, da han for 
godt et år siden lod 20 eu
ropæiske storbyervågne 

overra-

synet al 750 bøme-dukker 
fyldt med teglmel samt 13 
millioner pengesedler. 

Disse påfund er den 
odeanseanske kunstners 
helt personlige kommentar 
til topmodel og verdens 
sociale udvikling, 

Glem Ikke nøden 

- Min happening er Ikke 
ment som en kritik af selve 
topmodet, lor jeg tror, at 
det er nødvendigt med en 
global dialog, hvis vi skal 

:;r~~f~~~;~~~~~~:~ .. ,oseverdens problemer. 
/' , Menjeg synes, detervJg-

tlgt_at~nke på. at der 
. I hvertandetsekunddoret 

op, I barn al sult eller mangel på .. 
; ). vane at gere, for1<larer han. medicin, Børneno har det 
: ; Nutal9rJensGalschJet tIIfæJles,atdeflesteerfar-

~, Christophersen Igen til den vede og leveri de lattigste 
." Internationale verden. Det lande på vores Jordklode. 

sker, når FN holder globalt Alene I den uge, topmodel 
topmøde I København fra finder sted, vil 210.000 
den 6. til den 12.marts. H"er bemdø.lvoresdel alver-
skai verdens topmænd den har vi desværre væn-
drøfte klodens sociale ud- net os Ul tanken, siger Jens' 
vlk~ng. Galschlet Christophersen, 

Når Bill Clinton, Boris derdog også langer ud el-
Jeltsin, Nelson Mandela og ter selve arrangementet. 

.arle de andre slåfslg ned I - Jeg vil da geme gore 
København, vil de møde 'mit til, et de bløde sæder i 

Jens Ga/schiøt Chris
tophersen udstillede 
.. Den indre svinehund-
120 europæiske stor
byer fore t lir siden. 

konlerencelokaleme, pin
demadderne, de røde 10-
bere og Wonderful Capen
hagens lancering af Ko
benhavn som velegnet 
konlerenceby ikke skal få 
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'om den nød og elendighed, som findes I ulandene. 

'a~eJdspradser og Især de 
steder, der har tilknytning 
til konferencerne. PAsed· 
leme vil dar stå en opfor
dring til ikke at smide sed
lerne på gaden. Med andre 
ord: Pas på din næste: 

verdens topembedsmænd 
og politikere til helt at 
glemme for eksempel 
Rwandas flygtningelejre, 
eller hvordan det foles. når 
nattekulden trænger op ; 
Igennem det papstykke, • 
:derudgørgadebamets . 
; seng I Uma eller Rio, .~ 'li 'Io En lilie brik ' \ . , 

~.. ~ . j , ~, :.. ,'~. ~Jegtl'()(vlaJle~ammenl!-
;Symbolp'IIY'~""; ~~d~'!.!e~glgan~'~k fC?r~ , 

r ~ . trængmng. VI vII Ikke se , 
' Forøjeblikket er den soel·- - den store nød og lidelse, • 
alt engagerede kunstner I som findes i verden. Vi gør 
fuld gang med at fremstille' automatIsk problemerne 
de mange dukkerog pen- dybt komplicerede, forså 
gesedlersammen med et bliver vi fri for at finde løs-
hold medarbejdere l værk- nlnger. Jeg er ikke politi-
stedet ved Odense Havn. ker. og jeg er ikke klog på 

De 13 mimoner penge- det herområde, men jeg er 
sedlersymbolisererhver et overbevist om, at hvis vil-

- -arde menn~skellv, derfor- Jen var til stede, kunne 
ventes at bukke underfor man afhjælpe nøden. Men ' 

o nøden I 1995. Værdlbavl- • . '~ politikerne er jo afhængige 
• "Set kommer til at ligne en . af stemmer og tør ikke for- . 

matador-pengeseddel og ringe levefoden i den rige 
får påtrykt forskellige mali- verden, og det er nedven-
ver, derharrelatfon til den digt, hvis vi skal hjælpe de 
skæve fordeling af verdens nødlidende I den tredje 
goder. Sedleme dlstrlbue- verden. Personligt er Jeg 
res ugen Igennem på sko- ikke afhængig af stemmer, 
ler, Institutioner, I kirker, på og detfor kan leg tale frit, ; 

~ museer, 1 forretnlnger.på. siger Jens Gelschlot Chris-

Fa/o: GHft Mørk 

tophørsen, derdog Ikke 
forventer at rokke ved ver
den med sin happenIng. 

- Jeg er kun en lille brik. 
Jeg opfatter mig selv som 
lastbilen, derkører mad 
ned til de sultne. Forhå
bentlig 'III denne happe
ning skabeopmærksom
hed og åbne øjnene lidt 
for, hvordan verden egent
lig hænger sammen, siger 
den kontroversielle kunst
nerograr!il tr~senner, der 
regner med at finansiere 

. en stor del af projektet 
selv. Han mangler stadig 
at få dækket knap 250.000 
kroner Ind fra sponsorer, 
hvis der skal være balance 
I regnskabet. 

- Sådan nogle projekter 
koster altid en masse pen
ge, men så tjener man på 
noget andet, og det plejer 
altid at gå op I den sidste 
ende. Eneropsætningen 
af svinehundene i de euro
pæiSke byer, sagde min 
ældste S0n: .. Ah, far, skal 
vi nu t il at være fattige 
Igen .. , fortæller Jens Gals
chiøt Christophersen, 

DL '~~ ( AI '· , ,I· ' 

VAj( n~ ';" 
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Klmstneren Jens 
Ga/schipt 
Christophersen 
lauer happening 
under det 
kommende sociale 
topmode i 
København 
I el nedlnl:l SkodtH'U'rkstcd 
i del 'hJrdl i!;" OtlL'n~l' er d"n 
rynske h itJ etlku ,, ~tner Jens 
Gals.:hi"L Chri~tophcrSf:n 
vl,d ol In:>!:l,;e ~id~te hAnd p.~ 
rn,mstitl inb:"n IIf 1fl() tllKle 
bllrn. 

Under del hLlje lort hæn. 
cer række p:\ r,,,kke Bf n· 
guny"de !H~rrelb5ø;kke, 
r}'ldl med tunb't lerpuker. 
Nok til nt fylllc "" midd .. I:t
lnr knmmune~kuJ". /Ilen 
r"ktir.k ikke nær nuk, m~n~r 
ChriKLoph(.'r~cn. 

- Ocr burde I'el '·,ere 
210.000 "\1,,r lOinim,un 
35.000, siGer h"n. 

- Jh'"rfur? 
- 2 10.000 u ;mtulld lir 

l",rn, Iler d,'r ar ~lIIL 0l: .)"t;
dum i nL'" I,~·dje Vcnl~n . l'~ 
""k~ tllt !;c. :15.000 ,,'" 1I,,:;<:n. 
FN·\upm",h,\ j 1,,,hcnh:l\'n, 
~Om ~Lurh:r om en lille mil. 
ned, yurer n,·'op ,."ks daa;a. 

TRY1{I{EIt 
P ENGE: 
Sch'll"L "'ehl i",l:edle ,.>n~k. 
om al .. ib~ ah'erdens urel· 
r" ,rdil:h(oll rr"", rur d~h,,· 
~e,.ne i lupttlpdd k:m do" 
ikke prod"cere ("mOI,'1. redi, 
ve "nri ~i/!e ov .. r If) hundrede 
tu~illd ur dc uhYI,;~r:IiI,;I!, li~· 

.1",.." lenluk"l''', 
hh," (";;,I...:h i,,1 Chrililo· 

ph"'"!lrn l'r "":s;\ "Ull nI tryk· 
kto Ir"U"" lIIilli"m:r r .... n(:<I. 
,;o.:-d le r UR...! " L M,lte"'!., hlif" 
ul: en ~u".Jh",J i kllrt I' .. m p~ 
I,,,,, .. " id", 8!)(j.lJ/H! I,,"'I! "il 
• /" fI{ A/JIS i ,1r :!flJfl. 'fr~ 
",il/jullcr I,I/"U ,filT flr/ief af 
.1,·hY·/J"!'r."s:. 

- 'I',·"Llen millioner s"a rer 
lil ~Il tiI....!,k·1 ("f h""rl d.xll 
harn, ~i/!e,' h,ln. 

Iluk);"r"" "I,; po!lI~,,~.....r l er· 
m' er 11"'1 f)"u._ke kunsln"ra 
dystr"lti<l""I: l il FN'lnpm,l_ 
,jel. Nttr ~""""nd I"pl",/" re 
,,,,lded i l<otæuhu"n 6. 
mal'h, vi l tl,,~kern<l 1}'lde 
midlhy"n. I..WllkL' 1 ti l hkillt 
n~ na,uk" ""m ,·n J>~min{M
~t· II'" ll"d "I'~ oml:,nl:, d", 
clens lll'>it O<"'n\ fra Wonder· 
rlll (A'p1.·nhal>,'n. 

DØR I TV 
- Der tr u fsa l op mud ty"e 
miUionllr kr. lil kultur i for. 
hi"dcl bC mlod topl'ludl!l. 
Kultur er s!t(bn " "ild med 
ul holde 'J'i~oli !ih"nt "dltn 
for SI.II!;(men. Mil "rnj"kt er 
rionn5ieret priwll, bl.a. af 
mi!: iI,'lv , siGer Cnl~chiol 
Chri$lopherMln, >«1m hilr 
,.kudl 100.000 kr. IIf line 
cgnc pen!:e i d"ds'lablel!uet. 

- Menn~kdiv er ikke nO' 
Get, mlln klutle r ~u.,k. Men 
vi har vænMI O'.! lil, ol d.,r 
dureontusse bl1rnof su lt. Vi 
~kubber det fru O~ , lukker 
dl'ren. Vi IoI'r rolk clu hver 

UDSTILLER 700 
DØDE BØRN 

EKSTRA BLADET 

,1"1: i G ... rnsynet. håd" I vir_ 
kl·lil:h~,ll·n ur; ~,)nl likliv". 
/lUs!.e rl'!:"er " j i~~" OHm, 
,,,:~k " li,' l'lr.~ m"Il!!1 Inm!;.,· 
rI!. D"tLc prnj" kl er ,." ~nri 
"I,k"I".:I ",Me ol hrd.:kkc ~ig 
tl .\ 

n8NINonE 
SVINEHUND 
,l""s (;aJ~chil'l ehristClpl",r. 
~e 'l er "!lnl ,i l ul IUlllle IIIL-tl 
blore problem!!. i $l,,1"(: ~",", 
nlcnl""nJ;l!. I 1993 IO'; hun 
i" ili"l i .... 1 til ul'"li!l i,,1:' af 
ty"c .tal lier i lig" ~.l 111111'1:" 
e"rr)l)wi~ke slorbyer, ... t ",'in 
i ,wl:"[mkke oG .. I hånlil.'t 
f.:ri" i ~il ,rimme G."s. T ilel: 
Din indre S,·i""hund. I'ra. 
jl·kl S .. i,,,, hund .. ør IIr,,'lvri 
""r"t, li!;c"",m de 700 ~lude 
lerbvrn l'j" d"t. 

- /),./ l'r m<'U~1 e<><lt, G/lI· 
s,·MM. Ili Nvr ,H·,· IIug<'l. 
II l,,,,1 J;lll'dll ~,'I,·! Ifar,J" ,'" 
1" ~ lIil!/j 1''' 1!t.·mlit;Jt .·.t~I,f 

- J,." h a r inll ... n s,·a r. 1101" 
du je·1,; do:!. I·m~ jc!: I'wrl! 
p.,jitik" ... Jt.'f.: s ... r luill sd .. 
SI,I\I ,IN ' lille oIreng i I<ds ... · 
n'ns nye lUædur. Den h"ide 
r"ceS k"kf<! IIC!:'" pt\ d"1) 
,;(lrlll maud Ol: s;Il,' r , del er 
h"", d"r "r skurken. Dd ". 
~lITl<" d ... r s ldr ,;nrte ihjel i 
!{"',,,,uu. Dcl er d l! isl:ln,i , ke 
hurder. de r I"ul'r .. "rdens· 
r,., ~IL·n. Mcn d .... 1 den v""li.:" 
.. "ru"n" ci .. il is"ti"" . "'''" 
pn"h,,·c..,. lr"U"n ",iIt;on· 
r:r lill. J"G peG"r pd ./cm ti" 
Si!;l" oJeI ; 'I hllr ikke n0l>l'l 
1':\.' 

VIL SPIDDE 
HYKLERIET 
Galochi"L, lidliJ;<'rfl hO li h
/!b<l hipp ... ' 0l: a;h,lk'l roll"r, 
c" ry ...... bl', III~" jUlr lle,",'t~l 
""!:"O:"'I"'nlet, "in ...:Ir.; tJ~e r 
"l'rd"IlS ~\lhellde . I blis mAI 
L'" ul ~1 ,idJ ... hykl~'riel ",~tl 
",idler. dcr ik k., k,,,, """r
"L'~ . 

- Mi'" 1I;!:er om \l1"ndc"l.!~ 
milli"",·,. ur flllli !;,,; D" sbl 
h:" ·C llrJ,, ·jtle. Ok,,)',:s.\ a rlK'j
da dl'. "Il de Jlfodncure" Cl 
,·II"r Undl·l . Mell h".,r ~ku l 
ti,· 1Ia.·1~" d..t'! Vi luk ktl r .... -
"L'~ 1I"""'~"r (ut dcm. gur,,_ 
pil h"nik,,,l,'rer ~ill fo!' ilt 
~' ''' r''l' .. ,1\ ku ltur. 111.'11 h", r 
r i ~ ndl'rlle Ilcdlll)·,\'·r ,I"" 
kult 'H, ,I"r kilIdeT ~ i~ huma
lIi~ti~L.. 

I FULDT 
DAGSLYS 
, I ,·,,~ C:"lsch i,1I Christ upl,C'r· 
...." "r ,1.1, ,· im'Kl ~'N'I"I'III'" 
.Id . 111,·" h"" ~,; ri"l It,·n,·f(' 
lind,' skd milh ika"". ])111.· 
~"""e ,'r d r"rM'b pA a l 
~~ .. I", li,1I ~a,,~ i ,t.·t "dunl· 
Il l·de ","nlillld, ,Icr "il Oll":;' 
\"t, lI ill ('lolllnn.lI"ris ,1,,11:<;11 
''1> d" ",,,I ... ,! d,·I I:'I,'I.·re i '''I'' 
"Il"I..t . 

- Ilt"! l'r ,'ir;li~'l. ol v ... ,·th·1l 
:<:"""'r ~il: . Dcn l'ne~lc " ,~. 
dl'. 1)"'" klin IIISIl ].Ir"hl'·II,1"I 
"t,. ,'r ,·.~I at 1111" om eJd . 

El ha!.', hundrctlc mennc· 
lOk ... er i.,v"lverel i proj<·k, 
Id. ,I" n"lil" fri~ilIjbe "I: 
ul",,,,,,d,, . G. murt~ . på tla· 
,:,·n. Io .. " ,· tnpllll"IH i",lh·de~ 
• njs"r d,· ti! KLlI,..IIlm,," "I: 
1(",. i I:''''/: IIIL..I n, b '"k.· d" 
7nn du!.~",· til hl'l'llli r"'IL' 
i" ~ lulluli'lI'c r. j ("ldl d;ll:~' 
ly" u,; ",IclI r",v"nll1inc onl 
jlldWilll'1I rru IH)'ndi!:hedcr· 
11<''; ~i<l" . 

- ,1"11 Ir" r ikk", "';<1) " il 
I"'/:I:" "~ hin,l rll'):"r j ",:.io'''. 
ll .. ad ru,' el ~ il:nal "iII" miln 
",I",·nd,·, I ... i~ 11"'11 1), ..... ,·,1.' 
.t,·IIU" 1,"",im l" I~,,'! b;';"r 
,J"n ~ C:"I, .. hi<.ll ( :l, ri~t"lllot· r· 
SI ' II, 

AF MICH VRAA 
FOTO: LARS 
SKAANING 
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Mi::.ioner (lf bom ~'erdell over æver en kummerlig tCt'ærelu som gadedrengen her i Ria dejaneiro. 
Det er b/tJndJ (Illdel dem. jens GoJsdriol Christophersen. t11 gore t'erdtnskonferencens ddlllgere op· 
mærksom på med sin happening. Akne j den korle M, konferel/cen t'ar~r, tU210.000 00 af sult. 

Han vil ruske 
opi verdens 
samvittighed 
Fynsk kunstner laver happening med 750 dukker 
og 30 millioner pengesedler under FN-topmødet 
i København 
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.Hed .0 :, 750 t;;r,idukker n'!J~'lIs Galsclliol C n;!, r 'U'rsell mil/de /"fI ,i.ms Icdl:"e 0/1/ dfllllod (;J elcl/tliI(lll'd. -'olmJimles l 
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750 du kker - sumboliserende børnelig - v il Jens GaLschiøt Christophersen sætte op!or skeUige steder i København under det sociale (()pmødc 

Billedhugger atter I~å ; lrrigsstien 
ro 'l r, .. , . 

Efter i 1993 at have 
vakt fu rore med 
skulpturen "Min indre 
Svi nchtlnd~. vender 
billedhuggeren Jens 
GuI!,chiøl Christa· 
phCl'sen nu tilbage 
med en happening i 
forb indelse med del 
sociale topmøde i Kø
benhavn. 

• Billedhuggeren Jens 
t ;alschiøt Cllfislophersen 
l'r atter på den kunstncri,ke 
kl'igss ti . I 1993 skabte J\an 
22 kæmpcskulpturer nwc! 
t itlen -Min indre Svine· 

hund· I del sydlige Europa 
og på udvalgte pladser her
hjemme. 

Nu melder han sig med 
en kunsthappcning under 
det sociale topmøde i Ko
benhavn fra 6. til 12. marts. 
EITt!kterne er 750 børnefi
~urer eller børnelig sa mt 13 
millioner værdibeviser, der 
skal spredes i den danske 
hovedstad, mens en række 
regeringschefer. prominen· 
te politikere og adminls tra· 
torer drøfter verdens ulig· 
heder, 

.De 13 millioner værdlbe· 
viser svarer til antallet af 
børn, som vil do i år,« for· 
tæller Jens Galschiøt Chri
stophersen, der opel'Crer 
mL"<l et budg"t på 348.000 
kr .• og som har modtaget 
stotte fru en række Conde, 

fagforeninger og privatper- for at holde st;T på de man ' ' :Avisen bliver i fur:>le 
soner, • " LY ge " arrangementer under drogang t ilbudt som nll:nu 

Bornefii:'ureme • er fyldt tOpmødet. l øjeblikket er p' Internettet, men det Cl' 

med lall 14 t Of'loS , knu,~t, tegl- , pj!n ved at r,ctle hqnvendel- . hensigten. f.'t der også skal 
sand, De er røde og symbo. t s.::, t il sal1lthg~ københavn .. •· fbretalj:~s el papjraflryk af 
lisererdenblodigeklode, \l.ske ;koler"biblioteker og deti, ' so'm kan sendes ~H 

tllJi\:e provokcrende. men 
ullil!<:vel accl.'p tercl i den 
vesUil::c verdens kulturelle 
sallu'H:nh:cn\::c, Jl'!: :>Olll.'r 
hele tiden ul rinde ('olk:> bl" 
va.'I/l:runde til Ilt rudn: de n 
indw svinehund._ .Det er en underlig fo r- bomehaverfor alfå sit bud· ' abonnenter, der ikke har 

nemmeise at arbejde med skab ud i alle kroge og for at : adgang tillnterneUct,c <Ip . 
750 børnelig. og det bringer få sat en d iskussionj 'gang lyser 'Jens Galsehil'lt Cl,ri. En l.lulI,lcl .. ktd uU' 
uvægerligt tankerne hen pli om fordelingen af verdens s'~ophe['$en og for l.sætter; 

. de nazistiske udryddelses· goder. I ' ': .. l "I mit arbejde med ~kulp. 
lejre. Men verden er uret· Ved siden af det officielle 't~er og happenings stiller 
færd ig,_ siger kunstneren, topmøde holdes en altema. jeg spørgsmål ved vor kll l
som oprindelig blev uddan. tiv konfel'Cnce med-l'Cpræ- tjLrs etiske og moralske an· 

. net kleiostnL'<'I på LindI)- senlanter fra verdens ikke- ' syarsfølelse. SVllrene ovt!r· 
værftet. Senere lærte han statslige og fo lkelige orga· lader jeg imidlertid til beo 
sig smykkekunsten og ka· nisationer. Her vil Jens skuerne. J eg skaber surrel· 
stede sig derpå over skulp· Galschiøt Christophersen ' l~ bili<.."<ler aCvirkelighedcn, 
turen, optræde, og en gruppe ud· Qe symbolsk udformede 

sender en elektronisk avis spørgsmål aCslører det gro· 
BudBkahel skul ud ,på engelsk, Den skal infor- teske og absurde i virkelig. 

Jens Galschiøt Christo. ';.""mere om kun!t, der bruges heden, HappcningforOll'1l 
phersen har allieret sig med til at s tøtte et humant veT- er velegnet, fordi den har et 
en proCesslonel koordinator densbiJIede på jorden, selvstændil,>1 sprog. Den er 

.L . 

S l' ir .ehund·~ku I ptu rerne 
har f!Jct en blandet ska;bne, 
Nu\::en blev uddat: t af hæl" 
værk . Am.!re Imr file t 1"'1" 
IlIUllell te opstillill~,' r. Sal,'· 
des lud bystyret i B:m.:\:Imlil 
fornyJig skulpturen indvie 
pil en c:e nlrul plads. SammI.' 
oprna. .. rksomhed C l' opn!Jet i 
lnn:> bruck. 

l Herning har s kulpturen 
værcl udsa t for vandalislIle, 
men skal rel>a ro:>res "Il up· 
stilles foran 1l:am Tea tret. 



.{f SeJl/Ju Sabilll~Y 

Den odenseanske billedhug, 
ger og wlvsmed Jens Gal, 
schiot Christopher5en har tid· 
ligert manifcsteret sig inter· 
nationalt. 
Det skete, C<l han ior ~ et 
år siden lod 20 europæiske 
storoyer vågr.~ op til noget af 
en O\'e!TIIsk~& Pa den \ig· 
tigste plads i hver al byerne 
havde han nemlig anbragt en 
over to meter huj. son skulp. 
rur al et s\in i mennesktk1:l'· 

"". • Jeg lod skulprureme dukke 
lige så pludseligt op, som ra
ci~ har for vane at gore, 
lorklarer han. 
Nu taler Jens Galschiol Chri· 
stophersen igen til den inter· 
nationale verden. Det sker, 
når FN holder globalt topme
de i København fra 6. til 12. 
marts. Her skal verdens top· 
mænd drofte klodens sociale 
udvikling. 
Når Bill Clinton, Boris Jeltsin, 
Nelson Mandela og allt de 
andre slår sig ned i Kåben· 
havn, vil de mode synet af 
750 bøme-dukker fyldt med 
teglmel samt 13 millioner 
pengesedler'. 
Disse påfund er den odean· 
seanske kunstners helt per, 
sonlige kommentar til topmø· 
det og verdens sociale udvik
ling, 

Glem ikke noden 

Som 19 ond" turopæisu byer fik Hel1ling i novembCT 1993 sin "indTe svinelllmd" af kunshJeTtnJens Galsduøl OldstopJWTUn. / 
aU.gus! sidste tiT tabte del! JlOfJtckt, og gerningsmænde1le løb med dens brollzt!mIlUT. Men den bliÆT Testol/TtTet. Team Trotre! to· 
/!f T "$t1nelmnden- med til 0dø1Sl!, mk aet aUkyl skal oflc.'t:Tr. de ]3 mio. /JmI!~d!eT, der trykkes o/ finl1ae! Br%s i Hammrum. 

. Min happening er ikke ment 
som en kritik af selve topmø
det, for jeg tror, at det er nød· 
vendigt med en global dialog, 
hvis vi skallese verdens pr0-
blemer. Men jeg synes, det er 
vigtigt at tænke ø. at · der 
hvert andet · sekund dør et 
barn af sult eller mangd på 
medicin. Børnene har det til 
fælles, at de fleste er farvede 
og lever i de fattigste land~ 
på vores jordklode. Alene i 
den uge, topmødet finder 
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Sted. , il 2!O.OOO wm clJ. I 
vores del af l'erden har vi 
de!'\'ærTe vænnet os til tano 
kffi, ~!J:er Jens Galschio: 
Christophersen, der dog ugsA 
l:tntler ud dter s~ke arrange· 
mentet. 
. Jeg \'il da gmlC ~"rt mi. til, 
at de bløde sæder ikonferm· 
celokaleme. pindemadderne, 
de rode !obere og Wonderful 
~nhagens lalJa:ring af 
l\obenhal'O som \'elt:S:-llet 
l.onierenceb)' ikke skal få 
verdens topembedsmænd og 
politiken ril helt at glemme 
for eksempel Rwandas flygt· 
ningelejre, eller hvordan det 
foles, når nattekulden træn· 
ger op igennem del papstyk· 
ke, der udgor gadebarnets 
seng i Lima eUer Rio, 
For o;eblikket er den socialt 
engagerede kunstner i fuld 
gang med at fremstille de 
mange dukker og penges~j 
Jer sammen med et hold fTlI'P< 
arbejdere i værkstedet ved 
Odense Ha\"T\. 
Dc 13 mi!lioner pengest:dler 
symboliserer- hver et af de 
menneskeliv. der forventes at 
bukke under for nøden i 
1995. \'ærdibeviset kommer 
til at ligne en matador-pen· 
geseddel og får påtrykt for· 
skellige motiver, der har rela, 
tion ril den skæve fordeling 
af verdens goder. Sedlerne di· 
strlbueres ugen igennem på 
skoler, jnstitutioner, i kirker, 
på museer, i forretninger, på 
arbejdspladser og især de ste
der, der har tilknytning til 
konferenceme_ På sedlerne 
vil der st\ en opfordring til 
ikke at smide sedlerne pfI ga. 
den, Med andre ord: Pas på 
din næste. 

En lille brik 
. Jeg tror, vi allesammen lider 
af en gigantisk fortrængning. 
Vi \il ikke se den store n"d 
og lidelse, som findes i l'er· 
den. Vi gør automatisk pro-

blemt'm~ <I~' b' J' :P!T1plicen-dc. 
for' bher d fri for at find~ 
k1.3.I1illger'. Jt1! er ikke politi , 
ker, Oh jeg er i:'ke I'lug P<l dt't 
her omntde, nll'r! jeg er 0\'<':1" 

bi:":~1 om, a: hvis I'ilkn \'ar 
ti! oStl'dt:. kUIl!l~ man afhj,elj)t' 
nnder_ i\lcn p<,i it;keme er JU 
aOl,l'Il,!;ige ilf Slemmer rog t, r 
ikke forrinll;c b'eiudcl1 i l~n 
rigt: norden, og det er ;1l1d· 

"endigl, h\'is \i skal hjælpe 
de nodlidende i de-n tredjl' 
\'erden, Personligt er jeg ikke 
afhængig a( sl~nm(!'. t ~<: dIT' 
for kan jeg tale irit. sigt.,. Jens 
GaJschiot Christopht'I'Sl.'n. der 
dog ikke forventer åt rokke 
ved verden med sin ltappe
ning, 
. Jeg er kun en lillt brik. leg 
opfatter mig sel\' som lastbi· 
len, der kOl'ef m.,d ned til de 
7'forMbentlig vil den· 

ne h;,,'pcnill~ ~a~ ol'!lJa:-rk' 
;:(,"Ihfi:l Ol! abne ojnt'nt' lidt 
1.)1', h\'IJ,'d:1n \'erlen ",;::~tlig 
I.:t'n~ sammen, siger den 
1-.';llm,,·ersielle kunsrner. der 
er far til tre ~mll",r t1t: regTler 
med i'o<:lv at finan!'it.'ft en stor 
od af p1~,jekt{'t. Han mangler 
$1i1dijl Ilt få dækket knap 
z.'iO,<XXI kroner ind fra spon· 
SI>ref, hds der skal ,'ære ba· 
lane, i regnskabet. 
. S:!dan nogle prnjekter k'l ' 
stL'f altid en ma~s.c penge. 
men så t)ent:r man på noget 
andet. og det plejer altid at 
p. op i den sidste end~. Efter 
opsæmingen af svinehunde
ne i de europæiske by~, sag· 
de min ;,eldsle snn: j,Ah, far. 
skal vi nu Iii at \'æTe fanige 
igen«, fOl1æl!er Jens Gal· 
schiot Christophmen. / 
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1)et sociale topmøde 
. \0\'-\ _. . 

Talrige topembedsmænd og ar&ag bl, at pengestrømmen 
toppolitikcrt mødes fra 6, til går fra syd mod nord, selv 
12. marts i København ti l om nord giver u·landsbi· 
!-;;'s \'erdenstopmOOe om so- stand, Og l·landene kvier sig 
cial u<h'ikling for at forpligte ved at leve op til den efter· 
hinanden til at gøre denne h .. \nden temmelig gamle afta· 
planet til et bedre sted at leve le om at give 0,7 procent af 
på. deres Bruno National Pro-
Faktisk er slutdeklaratinn og dukt i bi!';t;;nd. Kun NOrgt:, 
handlingsplan, der skal slune Sverige. Holland og Danmark 
og krone mødet, allerede klar. gur det. mens et land som 
Her binder und~rskri\'eme L'SA tt i\'er~ sJ lidt som 02 
sig til at arbejde for at udlyd· procent, ol! republikanerne 
dl' \'erdens fattigdom. at prio- \'il {'fldOS! mindsk~ det i forve , 
niere fuld bcskæil1g;d;;e og at jen !iile be; lb. 
sikre social inttgration. ~n i\lens de skændes om penge-
~toTne del af Il'ksten er man ne. iorsoger tusinder af re· 
k"mmet O\'erens ('m. ~1.'1l cer pr.t-'.('ntanter for folkeli~t'. 
~r, :L i:li;. ~ :>p ;'· To,d.":.:r . ,gE ... ", .,t! p.""lskt' f()~en il, · 
libl tx ~\'ares under w l\'e ger i ;.;GO·Fnfum '9;j al hu, 
konfencen, op: de sam.'lle ske dem .,.; emnet: [)en socia, 
uk, .'l' !'purl'~mal "rar i,!!en i It: ud\·ikling. 1\GO star fur 
h.lt1cili r i!"llal'~ n. For h\'em ilå;{',statslig orpnisa tion 
f. ster op m~-ci ~kil1ingf'lTl~? ('\on·Gw,'emmenlf11 Organi. 
r · hi! l·lande er bt5temt ikke 2,1til/ll) Log omfatter blandt an· 
eni,::!t om vroblemN md d!'n det ;-';ellemfulkdigt SalT ·ir · 
",nom'" ~<t.'ld byrde. u,lnnde· ke. F:-;" ·forbundet Ol: Jell~ 
1l~ b:tonr Ot:1 er den. der Cl G<lI:;chiut Chn.· tuphen;n. / 
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Græsrødder indtager byen 

K U1\.StlleTen .'Hlan Justesen renseT sin skulp!UT~Syndefaldet". mens "Den indTe svinehund" kigger pd. Foto: ~"S KR<\88E 
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Del rode teg/mel skovles 
gennem merafrragte ned i 
slofkroppeflfl, der hænger 

SIde om side. Under sli!· 
lac1sel slår el par piger og 

former dukkekroppene, 
efrerMnden som de fyldBs 

med sand. 

'Hver dag d,cr 40.000 børn af man
gel pd. mad, oorul og medicm. Det vil 
sige huer: andet sekund 

nu 
agnu 
ag nu 
og .. 
De fattige {dr sjældent fordel af 

uduiklingens mirakler. 
Vi, som {dr {ordelene, kan vente, 

men børnene kan ikke: 
Nætter uden tag over houedet, da

ge med en tom tallerken, ugers skn
dighed, mdneders hjertesorg - huis 
de O/JerMlJedet ouer/ever, er de mær
ket for livet. 

Og det er vi ogsd.· 

Liv UUmann: 'Tidevand' (1984). 

Mens nødhjælpsarbejdeIl!, politiske 
aktivister og goodwiIJ-ambassadøn!r 

rejser til verdens katastrofeområder, 
har den fynske billedhugger Jens Gal· 
schiøt Christophersen valgt hap
peningflTl som sit våben. 

I løbet af et enkelt degn dukkede Den 
Indre Svinehund op i 20 europæiske 
lande. 

Snart vil en søjle fonnet affortrukne, 
lidende menneskekreppe stå overalt i 
verden, hvor mennesker lider. Havde 
skamstetten været klar, ville den for 
længst have fundet plads i Grosn.ij, 
Sarajevo og Rwanda. . 

I mellemtiden er det den vestlige ver
dens 5tiltlende accept af. al der hvert år 
dør 13 millioner bom, der ,'ækker Gal
schiøts harme. 

l begyndelsen afmarts modes 10.000 
FN-delegater til socialt topmøde i 
København. 

Fra offidel dansk lIide lægger man 
vægt på, at de internationale stats- og 
regeringschefer oplever Wonderful Co
penhagen' med et \'interåbent Ti\'oli og 

mal ser af kongelige kulturtilbud. 
Omtrent 1000 stofbern vil i nætterne 

forud for topmødet blive lænket til sta
kitter om offentlige bygninger, til gade
skilte, kulturinsti tutioner og kirker. 
Som en pamindeIse om, at børnene er 
de uskyldige ofre for den måde, vi be
handler kloden på. 

Dukkeme er kommet til verden i 
smykkesmedens værksted i Næsby. 8-
10 unge fra projekt Rampelyset har op
holdt sig i et sWTealistisk ørkenland
skab, hvor de ved hjælp af sindrige 'bol
lespf'lljter' og skovle har fyldt slatne 
st.ofkroppe med tegl mel. 

Oprindelig skulle børnene have været 
støbt i beton. men i stedet har Jens Gal
schiøt valgt at fylde de døde børneltrop· 
pc med overskudsjord fra den rige ver
dens tennisbaner. 

En symbolik med flere dimensioner, 
for fyldet har samme far;e som den ud
pinte, røde jord, der ikke kan brødføde 
menneskene i den tredje verden. 



støvsuget. 
for politi. 
AI JAKOB VISSING 

• Store dele af Danmark er støvsuget 
for politi. Det internationale topmø
de har samlet størstedelen af styrken 
i Kobenhavn for at sikre de uden
landske gæster. Indtil nu er over 3200 
politifo!k sat på opgaven, og en stor 
del er kommanderet ind fra de jyske 
og fynske regioner. Ordenspoliti, kri. 
minalassistenter, hundeforere, ma
torcykelbetjente, kortageJedere, liv
"agter og fremfor alt færdselspolitiet 
mdgår i topmøde-styrken. 

• Vi er nodt til at tappe en stor del af 
prodnsens styrker for at få det hele 
til at hænge sammen. Topmoder af 
denne art kræver jo et højt sikker
hedsniveau og beredskab,_ siger 
chefpolitiinspektor i Kobenhavns 
Politi, Ejnar Lind. 

I mange af provinsens politikredse 
betyder det en halvering af styrken. 
Og i færdselspolitiets tilfælde vil 
stort set samtlige betjente fra hele 
Danmark opholde sig i Kobenhavn. 

I Herning Politikreds er der kun 
chefen for færrlselspolitiet tilbage. 
Samtlige 13 færrlseJsbetjente er ud
kommanderet til København sam
men med ni betjente fra ordens- og 
kriminalpoli tiet. 

-Vi vil prove at holde standarden 
for det daglige politiarbejde. mens 
længerevarende sager maske kom_ 
mer til at ligge lidt over,- siger vice. 
politimester Per Nielsen, Herning. 

RIgspolitiets Færdselsafdeling er
kender. at det er umuligt at oprethol
dt;' den daglige patruljering uden for 
Kobenha\'n, 

• Vi hh'er kun folk til Kobenhavn 
lIfhængig af del daglige behov,Samti_ 
d ig haber \ 'i, at betjente fra andre af_ 
delinger vil holde et "agent oje. nar 
de er ude pa landevejene.- siger vice
polItiinspektor Kaj Hansen. 

PLO·lederen Yassir Arafats delta. 
; else i topmodet har skabt yderhgere 
pre~ pil mandskabet, 

Abningen oiNGO forum 95 blev markeret med et stortfesl/yrværkerijra hotmebassinet mellem Amalie
hallen og Holmen. hvor mødet jinder sted 

over 
topmøde 
• En sand stjemeregn faldt i gir aftes 
over Kobenhavns Havn, da et gigant
fyrværkeri gav det officielle start
skud til det sociale topmøde og NGO 
Forum9S, 

På den gamle marinestation Hol_ 
men var der hele dagen hektisk akti
vitet for at få finpudset det store iIt
rangement NGO Forum, hvor 2500 
deltagere fra alverdens frivillige or_ 
ganisationer nar sat hinanden stæv
ne. Den politiske start vartil gengæld 
lidt sløv, De programsatte punkter 
manglede både tilhørere og aktører, 
selvom arrangørerne kunne melde 
om 2000 indregistrerede ved dagens 
slutning. 

Chiles FN-ambassador Juan Soma
via, der har været fonnand for det so
ciale topmødes forberedelseskomite, 
åbnede græsroddernes parallelle 
mode med ordene: 

.NGOerne skal vise, at folk er para. 
te til at arbejde sammen i hele ver· 
den, nar det gælder en god sag, I ma 
aldrig opgive håbet om en retfærdig 
verden._ 

Reguleret trafikkaos 

Seks kilometer 
limousiner 

Opsang fra , 
landshyhinden 
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Dagen derpå 
Topmodel om sodal udYilrJing er slul. 

NGO'ernes heksekeddcl pli holmen 
er som blæst Og Oaomar1r.s dronning 

Mr forpassel muligheden Io. al blæse log i 
ansigtel på Cubas Caslro. 
Allerede inden de sid51e sælninger j ofHciel· 
le og Bllernali~e Københavner-erklæringer 
kom pli plads. begyndte bc<Iommelserne al 
præge medierne. Kobenhavnermodet val 
en skuUelse. 
Gæsterne brugte simpelthen lOf lå penge på 
shopping. tuakor$el og leslaulalionsbe· 
wg. 
NGO'ere og topmodedel
lagere er, bedoml som 
lorllrugere. en ~lallia5ko. 

Og det selv om behjerte
de beljenle havde hjulpet 
strogbutikkerne al med 
00 pålrængende bruoe 
dukker, der SOITl veNig· 
nende barnelig '1,11 hæng! 
op lor al minde os om den 
umenneskelige virkelige 
verden. som er topmo
dels baggrtJnd. 

FornlibenUig er der 
alldre resultater al 
lopmodet, som vil 

mærke verden. TIlbago 
har vi også alle de erklæ· 
rede ord. gode hensigler og viljer. Bag dem 
~gger samlidig el skilt j de rige lendes opfel· 
leise al, hvad der er vores lorpIiglelser og 
opgaver i forhold Ul den slora, men fattige 
del al kloden. Det har længe værel på voj. 
men nu er det en tydelig rod Iråd. Solldarile· 
len skal være en mere prival sag. 

P Il det okonomlske plan har del allere· 
de længe værel sådan. VI skal ikke 
glemme, al de rige MIlDner for1sat 

sætter de blinde markedskrælter. beslyret 
al Verdensbanken. i spidSIm lor den sociale 
udvikting. Den model kender ... i - og den har 
ikke lordrevet fatligOOm og social nod Ira 
den verden. der Cf1g<lrlg VIII denlrejde, men 
nu er den eneste arldeo verden, 

Nu skal så også bislands· og solidarItetsar
bejdet baseres mere på privale instilulioner 
-n&mlig på NGO'erne, som sp~ler en slofle 
rolle end nogensinde. Hvordan vi end for· 
holdor os iii det Ideologisk, placerer del rag· 
bevægelsen i en noglerolle. VI bliver så al si· 
ge lage! på ordene solidarilel og Iniemalio· 
nalisme. Sammen med nelværk, der re· 
præsenterer udviIIlillgs· og bistandsarbejoo, 
brugergrupper og sociaJleglige orgalllsalio· 
ner, er vi gjorl ansvarlige lor, al 00 gode ord 
og hensigter Ikke bliver glemt, men omsat I 
handlill9. 

U dfordringon slarler 
med afslulnlngen al 
del officielle topmo· 

de. Opgaven Wgger foran 
os. Sl vil holde lasll. at vi 
som danske NGO'ere har 
en særlig lorpfiglelse l il al 
lade Kobenhavner·erldæ· 
ringerne feve. VI vil også 
holde fasl i, el verdens· 
samfundel har anerkendl 
den rolle, og al del oIllciel· 
le Darvnalk darlor har en 
Iofpligtelse I~ at $Iolle os i 
vores erbejde. Både øko· 
nomisk og politisk. 
Synd, at den klods, som 
NGO'ere op/orls på N~· 

ION, nu blivOf demonlere l. Den 'ler el dag· 
ligl spark III global ansvarsfoleIse og samvf'· 
lighed. Nu er del op III os al vise, al solidari· 
letlm itJte også er ude al sindet. 

4'~~ 
FOfbundskasserer 
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SLgavpenge 
til (jøde børn 

750 dukker I bomeslorrefse hang under hele Del soci· 
aJe Tomodo rundl omkring i Kobenhavn. Formålel var 
al minde lopmodedeHageme om. at mens de holdt mo· 
der i den danske hovedstad, dode omkring 210.000 
born aJ sult og sygdom i vorden. 

Bag happeningen slår kUrlslrlef8fl Jens GalscNol 
Chrislophersen, Han har Jåel sponsorpenge rra forSkel · 
lige sider· blandl andel SL, der haJ givel 10.000 kroner 
I~ formåle!. 

Københavnerne er igen ved at ligne sig selv efter det sociale topr:nooe. 

- Det var vel en fest .. , 

Ttgning og td!l, En·. Werner 
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.000 biml vil de ar sult 
:"gdom j den tid, det soci
:opmøde v.uer. 
.'1 er budskabet i en ma· 
~ happening med op
.ming af.døde« dukker i 
·:ilu.vns gader. 
en det burd~ \<ekke til 
: e ehertaoke, at der i 
:ne tidsrum vil blive lødt 
milliooer bero j en vet· 
som i forvejen er aver

:icet og ikke kan bnw:Ife(k 
·elv. 
;. effektiv begrænsning j 
ilet af beroefecIsler er 
>:Ir den vigtigste forud
:Ung for at belæmpe ver· 

dens fattigdom. 
Men dette emne er typisk 

ikke med ø topmødets dags
orden, fordi ord som præven
tatioo og børnebegrænsning 
er bandlyst j mange u·lande 
af religiøse og politiske gruo_ 
"'-

Meget af debatten om 
Det! tredje Verdens nød og 
elendighed er meningsløs 
tidsspilde. 

At tro, al man karl skabe 
social fremgang ude.a fødseb. 
lmotroI. j en verden som 
trues af en befolkningseks
plosion, er SOlD at viUe rejse 
taget før fundamentet er --

;1 

Udklip al: 

aerllngske Tidende 

~ 3 tig> 1?9S 

Tid til 
at sige 
fanrel 
AP TROELS MYLENBEltC 

Søndag igen. 
En af de &eDdage, bvor kæ

rester tager hinanden i Ilan
den,' lægger arbejdets be
kymringer bag sig og gar 
udenfor i solen for bare at 
nyde, al det er søndag. 

sadan var det også på Hol
~en. hvor det var farvellet
nes dag i går. Klokken 18 
",Iuttede alt .det. der bei)'lld
te for !;)are ti dage siden.. 

ltNu }u,r vi eUers lige filet 
styr pi. det hele, så det er lidt 
iØfge6gt, at det slutter alle-
rede. Og der er jo ingen der 
ved, om vi nogen sinde får 
sadan en oplevelse igen,. 
sagde AMe Mette Ehlers og 
Bella MuckmaM - to af de 
mange info-guider, som fri
villigt har hjulpet med ilt U. 
NGO Forum til at køre. 

Sammen med foldere, pla
kater og billeder blev den 
internationale atmosfære 
langsomt pakket i kasser. 
Københavnerne fik et sidste 
kig ind, mens NGOeme stille 
listede ud. Snakken ved kaf· 
febordene handlede ikke 
længere om aktiviteterne pa. 
Holmen, menom hVild der nu 
skal ske med den gamle fla
destation. 

Ved en stand sad kunstne
ren Jens Galschiøt Christo
phersen og kiggede tomt ud i 
rummet. Hans 750 døde bør
nedukker har været et af 
ugeJl9 meget omtalte emner. 

»Jeg er simpelthen ~ 
smadret nu. Lyset er sluk
ket, alle er gået, og ~ sidder 
jeg tilbage med min kasse
kredit._ sagde rum. 

Ved udgangen var man 
heller ikke længere i tvivl 
om, at det var slut. 
M~ I!r der lukket ,_ blev 

der råbt. Kun pa dansk. Slut 
med farver, fest og mangfol
dighed. 

Tilbage til hverdagen - et 
topmøde rigere. 

Udklip al: 

Weekendavisen 
Berlingske 

24 t~RS , Eg5 
r 
NGO-topmøde 

. uden ansvar 
IO I!1 t'J,,,,,,,j. Gri"""", 

Fasa,uJej 30 . 
8800 Vibør. 

MAN må 5ViU'e ja pHo 
Bjømvigs sporgsmål3. 

marts, om sociale topmødet' og 
fordwns fredsbevægelser kan 
sammenlignes. 

Det modsatte af fred er i 
hven fald krig. Fredsbevægel
serne i 1980'erne burde rettelig 
omtales unti-atomvtbenbevæ
ge1sernec, eUer bedre endnu 
.ane amerikanske avtbenbevæ
gelsere, da de f9l'st opstod, da 
NATO gav sit bidrag til oprust
ningsspiralen. 

Derimod beskæftigede freds
bevægelserne/anti-avtbenbevæ
gelserne sig stort set ikke med 
den tids krige. Og da slet ikke 
med Afghanistan·krigen, der ~iI
le spline det ædle arbejde med 
at stanciste NATOs raketopstij. 
Iing. Kom nogen for skade at 
nævne, at fred egentlig burde 
omfatte frihed, blev man ogsa 
ugleseL 

På de sociale topmøder j Kø
benhavn taler man ogsa ved si
den af. F.ela. i befolknings
spørgsmålet, hvor u-landenes si
tuation i dag kan sammenlignes 
med Darunark i begyndelsen af 
1800-tallet: Høj fedselshyppig
hed og nedadgaende dedshyppig
hed. Men i Danmark har fedsels-

hyppigheden vist aldrig været 
højere end 3S pr. 1000 indb., 
hvor den i visse u-lande stadig 
ligger på ca. 50 pr. 1.000 pr. 
indb. . 

Demogruen P. C. Mathiessen 
. forlclarer det saJedes, at kernefa· 

milien var typisk for det gamle 
. danske landbosamfuod. Man gif
, lede sig f01'St og fik 00rn i 28-

års alderen, nit man vidste, man 
kunne ernære en familie. r man
ge u-lande lever man i fæUesfa
millen, hvor man rask væk ind
går ægteska~r og far børn fra 
pigen er 15 u. Det giver en 
masse børn. Ganske ufomuftigt 
nit man betænker, at medicin 
og forbedrede sundhedsforhold 
har ført til et drastisk fald i 
dødshyppigheden. Det giver en 
befolkningstilvækst, der vil n0-
get. 

Nu Jens GaJschicn Christo
pbe~ s.1Iedes med sit kunst
værk (er jeg rindalist, hvis jeg 
mAtte mene, det ikke er kunst?) 
af installerede bømeligsattnp
per vil have os til at tro, at en 
høj børnedødelighed er u·lande
nes væsentligste befolkning: 
sproblern, så er han dumpet til 
en geogr;rlieksamen. Jeg S}'fIes 
ogsa., man skal hjælpe syge og 
sultne børn til at overleve, men 
det er alt~ den høje fBdselshyp
pighed, der er u-landenes hoved
problem. Men Galschiøts og an
dres appeller til vor dtlrlige sam
vitti.c!hed ødelægger den indsigt. 

FOr 100 år siden dominerede 
imperialistisk tankegang euro- ' 
pæerne. Vi skulle forme r.cks. 
afrikanerne i vort billede. Nu er 
bøtten vendt, j hvert fald hos 
nogle af NGO'eme. De beskri
ver afrikanerne som ædle og 
uden skyld i deres kontinents 
dårliidomme, som europæerne 
far skylden for. 

Bag NGO'erots udtalelser 
mærkes internationalisme i so- -
cialistiske gevandtet. 5a.vel in
ternational socialisme som inter
nationalliberalisme, hvis bold- . 
ninger jeg i vidt omfang deler, 
er børn af 110o-tallets oply&
ningsfilosofi og fremskridtstznk
n:ing. Enten var disse oplysning
stænkere for optimistiske eller 

. og~ er deres tanker blevet per
verteret. 

I samme udgave af WA-bøger 
omtaler Niels Barfoed tyskeren 
Enzensbergers seneste erken
delse: first things lirst, da det er 
os umuligt at løse alle verdens 

. problemer på en gang.. Vi må 
prioritere, da vore ressourcer 
trods alt er begrænsede. ~ 
hvorfor ikke begynde med vore 
nænueste og nærmestes proble
m". 

Den erkendelse kan man ikke 
tilslutte sig pa. NGO-topmødet. 
Her er pmllen global ansvarlig
hed. hvilket ofte ender i, at in
gen er ansvarlige. NGO betyder 
for resten _ikke regeringssty
rede organisationer.: og bruges 
synonymt med græsrodsbevæ
gelser og private organisationer. 
Men sti undrer det mig. at en or
ganisation som Mellemfolkeligt 
Samvirke deltager, da den mod
tager statsstøtte. Hele NGO-ar
r.mgementet modtager og~ om
fattende offentlig stDtte. En ul
den sag synes jeg. 

Hvor nærved skal vore nær
meste problemer være, fer vi 
engagerer os? Noget skr.llsikkert 
har Freden'k Stjemfelt og Ulrik 
Hor kogt Jugoslavien-konflikten 
ned til en serbisk angrebskrig. 
Men da det ikke angar 'iore na
tionale interesser, vil vi ikke en
gagere os direkte militært. 
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200 dukkerloli 
kom tilbage 
• Det er lykkedes de 
kunstneriske aktivister 
bag happeninj'" 
-13.000.000 menneske ivo 
at tilbageerobre en del af 
de Cl. 200 dukker, som ren· 
haldningsfolk fra Køben· 
havnl Kommune tidl isert 
på ugen fjernede fn gader 
og stræder, hvor de var 
lænket fast.. 

Det skete, inden Køben· 
havnl Kommune erkendte, 
at det var en fejl, at duk-

Fyns Amts Avis 

10 MRS. 1995 

/ SAGT OG SKET 
HUMANE KUNSTNERE \0 \ L\ 
• Et elektroniak netværk for kunstnere med en 
særlig humanistisk tankegang har set dagens lya . 
Manden bag AlDO (.Art. In Defenee Of Humanisml 
er kunstneren Jens Galsehiøt Christophersen, der 
også star bag topmøde-happeningen 013.000.000 
menneskeliv-. Han vil bl.a. bruge netværket til at 
skafTe aktlvister til sin kommende kampagne. Han 
vil lave en 4-5 meter hoj bronze-skarnsteltte, som 
skal opstilles skiftende steder i verde~ hvor der 
bliver begået forbrydelser mod hurnamsmen og 
menneskeretlighedeme. På AlDOs helt nye elek~ 
troruske postadresse på Internet kan man bl.&. 

~;d:tvaku~:etv~e:e~~1. 

læse nyt om den komroende happening, kunstnere· 
kan diskutere aktuelle emner, og de kan tinde / 
s~men på tvæl'll aflandegrænser. 

gået, hvis · aktivisterne 
havde anmeldt happenin. 
gen til myndilrhederne. 
Folkene bag aklionen har 
e.n vogn, som til forveksling 
hgner dem, renholdnings
falkene kører rundt i, og 
det var \·ed hiælp af den, 
det lykkedes dem at snip 
sig ind i en baggård ved 
KØbenhavns Rådhus og 
stJæle dukkerne tilbage. 

Kjerteminde Avis (K) 

[-:~~. 19~5 

JOV Dukkelig 
i pyramide 

København, RB 
De seneste dages hap. 

pening med lænkede 
dukker til bænke mv. i 
København vil lørdag 
formiddag tArne sig op i 
en seks meter høj pyra· 
mide pa NytoN i Køben
havn, hvor den skal sym_ 
bolisere del sociale top
mødes fallit over for fat
tigdommen i verden. 

Bal! happeningen står 
Jens Galsehiøt Christo
phersen, KulturCabrik_ 
ken, København. 

Han siger. at der ikke 
er nogen i den rige ver· 
den. der er villig lil al 
gare noget ved del 1;10-
bale f~ttigdom5pro-

blem. - Derfor bliver del 
officielle topmødes sym
bolske &Iobus på Nylorv 
en illusion om et samar· 
bejde, som ingen reelt er 
interesseret i, fordi det 
koster penge. 

Han siger videre, at 
mens topmødets ddta
gere bygger en globus p~ 
Nytorv som symbol på 
deres samarbejde, .. så 
vi! p:umiden af d .. dl1dc 
dukker rremstå sonl et 
monument over den \'i r· 
ke!ighed, der er hverdag 
ror de 21O.000born. som 
i den forløbne uge er 
bukket under ror sult og 
sy::domme_. 

Næstved Tidende (V) 

,~ .' r.r 1995 :":. l. l • .... _. ., 

\0\, 
Tilbage-erobring 
• Det er lykkedes de 
kunstneriske aktivister 
bag happeningen 
.. 13.000.000 menneskeliv .. 
at tilbageerobre en del af 
de ca. 200 dukker, som 
renho!dningsfolk fra Kø· 
benhavns Kommune tidli
gere pi ugen fjernede fra 
gader og stræder, hvor de 
var lænket fast . Det ske
te, inden Kabenhavns 
Kommune erkendte, at 
det var en fejl, at dukker
ne var blevet fjernet, og at 
det kunne være undgået, 
hvis aktivisterne havde 
anmeldt happeningen til 
myndighederne. Folkene 
bag aktionen har en vogn, 
som til forveksling ligner 
dem. renholdningsrolkene 
ktlfer rundt i, og det var 
ved hjælp af den, det Iyk. 
kedes dem at snige sig ind 
i en baggård ved Koben· 
havns Radhus og stjæle 
dukkerne tilbage, fortalte 
de på et pressemøde pil 
NGO Forum i gar. 

iRB\ 

Amtsavi,en Randers 
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DUKKELIG I PYRAMIDE b\'f 
KØBENHAVN - De seneste dages happening 
med. lænkede dukker Lil bænke mv. i København 
vil i formiddag tUne sig op i en seks meter hej 
pyramide på Nytorv i København, hvor den skal 
symbolisere det sociale topmødes fallit over for 
fattigdommen i verden. 

Bag hsppeningen står Jens Galsehiøt Chrlat.o
phersen, Kulturfabrikken, København. 

Han aiger, at der ikke er nogen i den rige verden, 
der er villig til at gore noget ved det globale fattig
domsproblem. - Derfor bliver det officielle topmø
des symbolske globus pi Ny torv en illusion om et 
samarbejde, som ingen reelt er interesseret i, fonli 
det koster penge. 

Horsens Folkeblad CV) 

1 'I r:C' ~: ~OC '" 
I h ............. J 

K 
pukke.1!g ID LJ 
l pyranude I l 
KØBENHAVN- Dc sene
ste dages happening med 
lænkede dukker til bænke 
mv. i København vil i dag 
tårnesigopi en seks meter 
høj pyramide på Nytorv i 
København, hvor den skal 
symbolisere det sociale 
topmooes fallit over for 
fattigdommen i verden. 

Bag happeningen står 
Jens Galschiøt Christo· 
phersen, KuJturfabrikken, 
København. 

Han siger, at der ikke er 
nogen i den rige verden, 
der er vil lig til at gøre no
get ved del globale fattig. 
domsproblem. 

. Derfor bliver det offici
elle topmødes symbolske 
globus p! Nylon· en illu
sion om el samarbejde, 
som ingen reelt er interes
seret i, fordi del ]coster 
penge. 

Han siger videre. at 
mens topmodets deltagere 
bygger en Globus på Ny
lon' som svmbol p~ dere:> 
5amarb~jd~, n .... \";: pyra
miden af de døde dukker 
fremstå som et monument 
over den virkelighed, der 
er h\'erdas for de 210.000 
born. som i den forløbne 
u~e er bukket und(!f Cor 
sult og s.vgdomme .. . 



Udklip af: 

Arbejderen 

l ' "Q, 1°95 I rr'h .. , ;:. 

Havfruer passer 
ikke\ammen med 
døde børn 

Den fifle spidse 

af Tina Andersen 

TT unstoeren Jens Galachillt ChrisLop
LUersens øLofdukker. der er hængt op 
over hele Københa'Vtl i forbindelse Jned 
FN's sociale topmøde. vækker forargelse. 

Dukkerne, der !J)'tIlboliserer de 30 mil
lioner bern, der h vert år dor på grund af 

. manglende livsnedvendighcder. har vakt 
foragt i Fremskridtspartiet i København. 

. De erklærede på et tidspunkt, at vil tage 
sagen op i Københavns Borgerrepræsen
tation med det formål at fA dukkeme {jer
n,C 

Mærkeligt nok er det ikke forargeligt. 
al et så uhyrligt stort antal børn dør hver 
ir afmanglende livsnødvendigheder, 
Men stofdukker -ja det er forfærdeligt.. 

F remskridl.5partiet Jnener, at kun&tne
rens 5}'JlIbolik virker stødende på by

ens mange gæster. Men glemmer partiet 
ikke, at netop mange af deltagerne på 

Udklip af; 

Politiken 

11 MRS, 1S95 

Humane kunstnere 

både det officielle topmøde og NGO-kon
ferencen kommer fra netop de lande, hvor 
de mange børn dør. De tager nok ikke an
stød af et par stofdukker, 

Tværtimod, Jens Galsrullt Christopher
sen slOtter deres formål med rejsen til 
D8DlIiuk - der bl.a. er at stoppe disse 
meningsløse dødsfald. 

F remskridtspartiet lIignalerer med. det
te grotes.ke udspil, at Danmark skal 

&emaIA som det lille eventyrland: Tivoli, 
RundetArn, dronningen og ikke mindst 
H.C Andersens lille havfrue. En nation 
der med et stort naivt smil laller rundt i 
vores egen lille velfærd. 

Det er vigtigt. at kunstnere og danske
re i al almindelighed ger opmærksom på, 
at vi ved hvad der sker i den tredje ver
den, at de ikke stAr alene med overgrebe
n,. 

Med kunst. som dette i bagagen hjem 
kan de fortælle om danskernes viden og 
alOtte mod impe rialismen. H.C Ander
sen ville nok også have b ifaldt, at hans 
lille havfrue druknede lidt til dette for
mål. 

Et elektronisk nt>tncrk for kun~tncre med en 
særlig humanistisk tllnkesanJ! hor Sl't dagens 
lys. Mander. haRAlDO IArt In Defence af 
Humllnism I, r ku nstnrren Jens GalschiN 
Christophersen. der o~&lJ nAr bag topmøde_ 
happeningen ·13.000.OQOmenneskelh·'. Han 
vil bl.a. bru~e net"ærket til at skaffl' Ilkth-ister 
t il sin kommende kampasne. Han vil lave en 
4-5 melet hoj bronzP-skamstøtte, som skal 
opstilles skiftende steder i verden, h" or der 
bHvu begået forbr;.·delser mod humanismen og 
menneskereUighederne.t RB) 

Det erdissedulUur, 
FnmakridJ.spartiet i 
Københmm (iTUhr 
Btødende for den 
almindelige borger 
og de mange gæster i 
forbindeue med 
FNBsociale 
top~.Huadnud 
a. 
30 mi1J.U)n.er børn 
der huerl dr dpr 
rundt om i lJerckn -
er ckt. ikke nøderuk7 

Foto:A.FL 

" 

Uci~l i p af : 

BerlIngike Tidende 

11 MRS, 1995 
I 01'1 

Bømedukker på 
Gammel Torv 
Kunstneren jens Gals
hiat Christopherser15 
meget omtalte døde oor
nedukker vil kl. ti i dag 
blive hentet fra deres 
hidtidige hvilesteder 
run:!t omkring i Køben
havn til Gammel Torv. 
Her vil de blive subJet 
op i en seks meter huj 
pyramide som et symbol 
på alle de bom, der er 
dooe i lebet af ugen, 
mens topmødet stod på. 

Udklip af: 

Morgenposten 
Fyen s Stiftstidende 

11 MRS, 1995 
Dukkelig i pyiainide \0 IV 
De senette dagel happening med lænbde dukker 
til bænke mv. i København vil i fonniddag tårne sig 
op i en lek. meter høj pyra mide pi Nytorv i Køben
havn, hvor den .kal symbolil ere det loeiale topmø
des fallit over for fattigdommen i verden. 

Bag happeningen stAr kunstneren Jens Galschiøt 
Christophenen, Odenle. 

Han liger, at der ikke er nogen i den rige verden, 
der er villig til at gøre noget ved det globale fattig
dClmsproblem, . 

- Derfor bliver det officielle topmødes symbolske 
globus pi Nytorv en illusion om et samarbejde, Bom 
ingen rult er interesseret i, fordi det kOlter penge. 

Han siger videre, at menl topmødeU! deltagere 
bygger en globus på Nytorv -.om symbol på derel 
samarbejde, 'så vil pyramiden af de døde dukker 
fremst! som et monument over den virkelighed, der 
er hverdag for de 210.000 børn, som i den forløbne 
uge er bukket under for sult og sygdomme'. (RB) 

Udklip af: 

Kristeligt Dllgblad 

11 MRS, 1995 

. Dukke-
\0 {'-j 

protest 
De seneste dages happe
ning med lænkede duk
ket til bænke mv. i 
København vil i fonn id
dag tAme sig op i en seks 
meter høj PYr:lmide på 
Ny torv i København, 
hvor den sk:LI symbolise
re det sociale topmødes 
fallit over for fattigdom
men i vcrden. 

Bag happeningen Står 
Jens GaJschim ChriSIOP
~rscn. Kulturfabrikken. 
København.Han siger. at 
der ikke er nogen i den ri 
ge ,-eroen. der er villi!; lil 
at gøre noget ved det glo
bale fattigdomsproblem. 
• Derfor bh"er del oll icj. 
el le lopmudes symbolske 
gJobu~ på NYlorv en illu
sion om el samarbejde. 
sOln ingen reel! er inter· 
es~rel i, rordi det kosler 
penge. 



POLITIKEN SUMMl'f 

Pillars 
'of 
shame 

ti 11",('t'·nwl,·,'. lnll 1 .... "'7. 11 
pillo,,·, dPloiclin" ti", lori,,· 
n'd hndi,'s nr chihlr('n, 
~I:IlH l s in "n" cntt"'r of 
r""f"rcuc(' Ionll A nL 1101. 
" "'nM. Thi~ i .• the Pillnr of 
SIo"n1('. t'rnfll'd ny Dnni~h 
'''·Ii~t .,('''~ n"lschi,'L Chri· 
Hlnl'l"""><llll - Jmrl ,,[ nn 
H",ltiti"u~ plnn I,y n ,·ohm· 
I""" "roup Io IlI'Ol c~ l li" .. 
{'xpJ"ituti"" ,,[ chihJr{'!l. 

Amund th" pillur nI"{' 
lillll' dolh dnll~ - or nre 
lll!'~· I.hl' I",di('~ of munl(' . 
.. ('d .·It;ldn·o? Thl'~r d"lI~ 
uf df'uth nr·e "nL just in 
J["lm,:on~. hut nI 5001l'l't 
puhlie ~it('!l nll (lv('r C" pru· 
hng'r.o. Tim "rgnni~CI1! 
l'v,'n plnn lu rlmp,' them 
"ro lhe Jlp.dl'~lnl uf lim LiLL· 
Ic Mcrmnid, [lIcIlin" com· 
n"'"lnrv o" t hl' Inck orrn;· 
ry Inl,'!' in til(' 1j'·(,lIofmnre 
!Iu'" 200,I)Utl rhildrcn who 
wil! di ... whilr dl'll'l!nlc~ III 
lhll Suei,,1 S"n,m;t delibc
rnle. 
Chli~l"Jl h(',·~r n nnd n 

new grm,p (AII)Oll), con· 
~illling of ,IO ,·olunlet'r~, 
lin! Irying lu ,'~Inbli.qh eon· 
L:'el wil h "thr)" I'f'Op!P. who 
Clln' nimlIl (1I·t 0111] nbnul 
d,il!!,·"" IIlIrl wl", wi~h ln 
~pl'"k uuL Of':"uillsL hmnHn 
ri~hL~ ,'jlJln'ion~. Alollg 
wi th "(',"",,m,,1 oontaelll, 
lhey Ilre lI~jnt:" lhe IIl tl' r· 
01'1. lo dow. And I,h" pillnr 
nI H"ln\{,OIl il' " ... rf'ly tilt' 
[j r~ L "r2U lIillnrll plnnned. 
Ch,·i~l0l'ht>I"l"'" jllll'mlll 

t' o ""\I Ipl i h",c pillnrs {'nch 
y":,,. m,,] in~[nl thl'!ll in 
plnr"~ \\"hn" d,il,I""1l nn~ 
d~· i "l! hl" ·""S(' "r ;,,1" '·"(11 
""I"·" " in" or inll" ·onli,,· 
"" I "pUl I\\" . ,\1 ])01 1\'010",. 
1I',' rll l' .~pinit1 thnl Ih" pit. lJ.!c~,I!':i" 
];,,·s will h .. "",,~rn,<,l,>cl ' " 
~lIInll. ,kr"d",hl" u"il" . 
"" 11,,,1 !I",.'" '· '111 h" ""r.lly 
_hipl',·,1 lind n~· .. ,,,blrd in 
lol" ... ,~ lik,' M('.~,n' ('ily Ol· 
nar;lj'· .. " 

TO SUM IT UP Wednesday, March 8. 1995 

,I _ IO 

rA~ 

" , , 

City draped with suffering 
THE !ile·slze rag dons hanglng from 
ralllngs and rountalns In Copenhagen's 
streets have bl'come thl' slark symbol of Ihe 
UN Summlllor Social Devl'lopml'ol here, 
wrires Askold f:rushslnycky. The r10ppy 
flgures eyoke the hopelessnl'ss ollhe 
chtldren ol tha world condemned to dealh 
by slarvallon or dIsease. Jens Galschløt 
Christophersen, Ihe Daolsh artlsi who 

scatlered 750 of the dolls around Ihe city, 
said hl' wanled Io ask: 'Is lhe weaJlhy pari ol 
Ihl' world wllllnglo make radicai changes Io 
make Ihe worJd more Just?' n,l' answer lrom 
Ihe summIl, whlch ends on 12 March, Is: 
'Nol really.' Rich and pOOl counlries rcmain 
dlvlded oyer plans lo reduce Ihe massive 
debt repaymenls ol devefoping countries. 

TWo worlds cof//de: page 4 



Udklip a l: 

Inlormatlon (UP) 

9 MRS. 1995 
l_J. (;uh,,::hiut 

Ch rish>I'he .... en \011.{ 
Kmwtneren bn~d~ Hymhol· 
skI! "urne·li ll" i Kuheuhnvns 
gader holder pn.'SSI'.møde om 
projek te t på 1,Iolmen kl. / 
13::10 tnr ... ln l{ 

-------
Udklip a l: 

Morgenavisen 
Jyllands Posten 

9 MRS. 1995 
Kl. 13.30: 
P'e5semode ll"IØd Jens GalSCho,t 
Chnslopt>er$en. manden Dag h.ap. 
~"ungen "13 ,ru!liono6r h..-. symbo. 
hS6fel ved 750 totdu~ker Imnlcee 
'ilsl' ~ n dl orn.Iv,n\l j byen 

-~ 

Udkl ip al : 

Weekendavisen 
Berlingske 

l ti f-1 H~:. j:j ~~ ~_j 

Udklip af: 

Det fri Aktuelt 

1 O ms. 1995 

, ) Forbrydelsens gåcie _ 

~ f""~""":."""" I 
/r7/jI ... . . . 

I dag forekommer det ufatteligt, at cyskerne kunne sa:tle sig 
for at forerage en mISseudryddelse af aUe Eutopas jooer og 

'liReunere. O,B'~!..~~lv. hvad det var, der ,gjorde et 
;:::;;, , twtfolk.ID mordere:-~· ... l '. 

. Vi sperger. hvad i:le;vu for mekanismer, der frembldre 

dc:ll.I!c totale mangel 'p' respekt for livet og for medfokIsen i 
tidligere rimeligt velfungertnde, demokratiske samfund. 

HVlld var det, d~gjorde, It ryskeme kunne leve i er 
51mfund, !Om de betragtede som det mest retfa::rdige og 
rimelige 111' civilisationens frembringelser - samtidig med, at 
de benægtede virkeligheden afindusmaliserede massemord 
og massiv undertrykkelse 'ahndre meninger og fOlkeslag? 

En gang I fremtiden VII det forekomme os omend mere 

- ufatteligt, hvordan Wolhtingcme i den sidSle halvdel af 
det tyVtOde århundrede kunne 
sidde på den nordl!gc halvkugle 
og belære resten afverden om, 
hvor.hojt vi skattede humamsu
ske princtpper om frihed,lighed 

og brodenkab og meIlJlcskeret
tigh~der. 

Vi vil so: tilbage pli denne 
vores egen tid $om en ba~arisk 

tid . Barbarisk, furdi vi havde ,lybc, ser iøse diskussinncr om 
menneskdivc(s ukra:nkeligh.:d i forhold ti! aborl .lg syg" 

domsbehandling, mens born i millionvis dod~ i d~n fonige 
del afverden. Fordi \'i bekymr~de 05 om dct na: , ligg~mJc 

økologiske sammenbrud, samlidig med, al vi havd.: slor.: 

probkmer m~d al konsumere alle de f0devarer or;: produk
ter, vi fremstillede - uden at blive syg~ af det. 

Hver dag kunne vi i fj~rn. ~rlel se billedcr ~ f den sy,Ui(le 
halvkugle, der genncmgik den ene katastrofe efler den 

anden på grund af mangel p:i selv de mest elementære livs
fornødenheder. 

Til den tid vil vi sporse os ~dv. 

- Hvad var det f.lr en man(ld pi menneskelighed, der 
gjorde el hel t kominem lil besku~re af andres elendighed? 

- Hvad V3f del fur m.:kan;sUler, der frcmka],tle denne 
lorale mangel på re~peki for hlelog for mt'Jfuldsen - pi Cl 
Ivdfungerendt' og ,Icmokratisk oplysl knncint:IlI '? 

- Hvad I'ar det .k r biurd\:, al befolkningerne på den 
nordl ige hal\'kuglc kunne Icre j et samfund, som de bellag

tede som det mest relf,crdi r;:e og rimelige af ~ivi lalionens 
frembringelser, umlidig med at de \';dsle, al kindens weia
le ubalante r~\llteredc i, al etwcifref millionlal Jlledsk~b" 
ninser dude af mnngd på mat!, vand og simpd medicin? 

H vad \'a r det, d~r gjorde, ;11 vi saue vores overJiJi,e 
velfærd over vores mt:nne~kdigh~d? 

Jml GalKwl n-/rwrllllcr, bl.a. /r~rr,lIfi'r skrrlputTtrl ,!J.:,r i"Jr( 
windrul/d •. 

-., ................. , .. ,., . . , ..... " .. " .y:': . 
/ 

NGO Forum. Tag en pause fra de ta lende jakkesæt og smut en tur ud p~ 
Holmen. Måske æ!l(lre r det ikke så meget. Men her taler man sammen. 
klll 

brin!:er illlev:irsl.;mk· 11)'1: 

,17 bllm i Illl lllnlet r.~I,·s I 
dyb armod. 

MCIlIlCl>Iter. meml'·bk" r. 
m~nnesker, Det er lIa·s t. ·n 
mere, end mOln k~1I 1'\111111"'. 
Ol: Ile af kud nl-: hll)~l . hge 
het • bar dt: SYOln'l~ 

En 11I1)M'Il'·I"<'II'!.: ~klkh'l " 
"'"'d la ugl h~ .. "Il ~k. , ·J.: h.,r 
,'1 :l1l,ki hutl: 

~Sk,11 ,lu "Yel' 1l,·Ua Cen' 
1<'1 ~ S.l I<l g ell 11"1\\11(' nh'd". 
Ila II u·"r il..ko· ';j~t'l< p~ r,'
s"h~ le r fr~ ,10-1 ,· tahkh·d .. 
1"\1I11,"k. lIau v,II):lr.· Ikke 
ha ve. :l I vi I{h'llIlIwr ,Io- 1I<IIi· 
tisk!· fanl{,: r. Et mekka for dem, 

der gider 
Af NATHALIE PAOE 

FRA hojttaleren proklame
res del p.~ cl !3konisk d:l!lsk
engelsk hnnig!, ni dc annIIn ' 
('cr"dc sanl-:e!\, fra C,une' 
roun ikke er kommet . o~ ~l 
man i s tl·det knn overvære 
fru Hilla ry Cl intoos tale i di
rekte l r;l nsmi~sion fr~ (kll~ 
CClltcr p.~ dCII i hyguiu)!l.!u 
upsliHede I~/dc srrulI. Dcl 
var blot c n af man~e t l'('IIIS 

fl.' tl.:n forlubnl' u~e~ NGO 
Forum p~ lIolme rl. I \lvril<l 
lidi ;rf l'l lilJ l,b~slykke. 

Ilt! cr en hlaod;nl-: af ek· 
snlisme. dansk junibumId' 
hed, 'l·~tc l'nga).lemenl Ul( 
:Olliril u~li sme, der pr'l'I~er 
skueplad~n for l-:ræsrOtltkr
IU'S akliviteter. Fursl ng 
fn:mlllcst er det et mUl le' 
s lt'd - for teenal(ere. dde):e
r" de llIed dnklllnenllll~lIl1cr, 
~fnkanske kvinder i f,mlasi· 
(ul>l e gevandter, sydameri, 
~aflskt: kvindes;l):s-kvim!cr, 
illll isko: Iltlrl1er llIed OTJIl!-:e 
tnrl"l.1ne r, d~nskc hippier nI< 
nys).lerril-:e. de r liJ.:e !tk:11 sc. 
hv~tI der sker. 

Ik fleste af de fremnwdle 
Nl;O'ere e r godt klar Over, 
al deres t ils teuey:..:n:lso., lIIå
ske ikke ,I!ndn'r s., rI"'I(I'1 -

i f"rstt: omuang. Men der er 
eu umiskendelig enthusiasme 
at spore allevegnc. NGO Fo
rum ~ r stedet. hvor kontak
ter ,~kaUcs, diskussioner ta
l-:es "II ujne ahncs, M.'Iske. 

Del furste, d~r springer i 
(ljnene Po' den gamle fl:llle
st~tinn l!oltU(!n, er den gen
nemarbejdethed, som præ
Ile,. :.rr~nJ:,·ment cl. Uge fra 
d.: ,dl csled ~na: rværeflde 
i'lf~;:lI jde~ i skrigl ill~ yind
jakker. de r tllt.-d 'baskClbaH
k,1skl·lten trykket ned i pan
den b"rt'tlviJhl-: t viser vej ei
le r ~ v~rer fI.\ spurllsm~l . til 
K"t,ko:nlralell ng tl!l1 lret for 
1\\llI iuvisud l udstyr i den 
.'cnlr:lle bYl:tlin!:, hvor de 
fle ste (ureelrall ug work
shups furCl::3 r - for ikke 3t 
ta lc. um det oyerdåd i):e sce
nane. 

llel kan umiddelbar t syne 
lUw.:rskuelil:l. Olen der e r 
h.ia·IJI ~I henle i dc milrl~e 
btuch"TI' r. :,yiscr og POSI' 
kurl med oversig t over bYI:
niu~erne~ pla~erinl: i furhord 
t1 111111;II Ull·lI . Tillæg til tJag
bl,ulene l' .. htiken Oll lnfn r-
1lI'lliun. sum ndkommer hver 
Ib~ p,\ enllclsk, har en over' 
si,:1 ""er de vigth:ste fore
drolJ.( Oll kuhllrdle be).livcn-

heder. Ellers er de r NGOs 
eget h:dte uH:d en ka!ender 
over hcle ugens arrange
menter, som kan erhve rves 
for:lO kco/ler . 

Mouer ng workshop:; et 
koncent re ret i mid terbygnin
gen. hvor en urlvendig, hun
senets-om~luttc l planke
trJpPc, der knager faretru
ende ,,1Mler en hvid 
plasticprescnning, furer op 
til de mange mudelok~le t. 
hvur de r er debatter om em
ne r lige fra ~Arkitekler for 
Social Udvikling". ol'er ~Dc 
okkulte indjanl!re~ til »Religi
(IS forfuJgelsc 50m truIISe l 
for ve rdellsfrl'ilen •. 

Ol,slag uueo for lokalerne 
bckendlgor debalemneme 
Ol: hvor nlan~e mennesker , 
d~r er plads ti l. 

Indenfor foregår mndcrne 
under t ykke. fritSIaende 
tr:1'bja:!ker. der er mikrofo
na Iii pallc!dclla~erne, og 
sely kn ~lIo~ ra.:k kt:r er de r 
tænkt 11.\ . Opla:1r: bliver holdt 
i ell s lenHlin~ <lf afslappet 
l~ngJgement. En ustandselig 
ktlllunen og l-:aetl under mo
!lenie er e o ullndg~elil-: præ
mis, hvor folk af ~lIe slags, 
og al alle interesser. mødes. 
nc r ka:Il1I)CS bravi, imod du
res abtll~ u ug Itlkken, slolc~ 
sk raben Oll pl~sti~posers 
kni tren eller tva:rsproKlig 
[oT\irring. N~r budskabet 
sk,,1 frern. bet yder det min-

dre , at det af og lit kOln kui 
bc med kOncenlr~ t iollen . 
!kn fundamenlale abcnhed. 
nysgerrighed og loleran.:e er 
lil Siede. 

Imellem moderne kan 
man lade sja: len f~!de ind i 
en fOloudstilling nlcd l:ct-på 
billeder Ira Hwanda, Haiti og 
Rusland - af I(ltogralern~ 
I (cnrik Saxl-: ren III! Sti!: Sta
sig. Eller tage en kop kalfe 
og lade snakken Ir:~ i de 
spontant opst.aede grupper, 
mens man nydcr uusi!:len til 
den anden side a( kanOlIen, 
hvor Marmorkirken bredcr 
sig. 

Eller man kan forlJde yi r
vart:t af forl!drag om al\'er · 
dens prnblcmstillillller og 
slaske over i Stålv;crko:t. 
hvor de gamle valse og-pres
semaskiner s ladig s tår. side 
om side med s tande UJ.: 
skulpturer. jens G~ I S<!hiut 
Christophl!rsens »Pil:lr tff 
Shame_ er ell langsl rakt 
sujle af sul tende kroppe, vik
le l i011 i og by/lIlel ovenp~ 
hinanden, til evig p<'mimldse 
o!" Rwauda, Algerie l . Tjeljc
fil en. 

I'A el bord ligger der 
. pcugesedler_, med tallet 13 
millioner - oorn, de r vil do 
af sult e ller m~nl:lendc Onl
sorg i 1995. Gipsfi,Lturer 
svæver i ;l1 lcrakt inn lIlliler 
Jnftet. I CIl anden bygning e t 
der o't .Fallij,(lIumsun. Iler 

Advelllister. k":" k, :te, 
Jnormoncr - Ol: kal!!hk· 
kerne. Gud j fllrskcll i).l'~ af· 
~kYRn i nl-:er. Imer U1~11 kan 
medilere. BnhlllJ KUll larb 
An~lelige UnlVers!ld har "n 
SWnd p:ll'i re kvadr~ l llwl ,'r, 
!1\'or en dall le i hYld,~ )(l" 

vandter scml"r ti .. (nrhil>;IS
se/endt: et in,hr.cIl)(I·n. I,· 
blik ug for t",Uer lnn I ,.~itiv 

ta:nkning. 
Organisa tionen . Guds 

Bom_ sa:ltcr fokIis p.1 fami · 
lien og hJr et l11 e)(el konkret 
bud p.1 forbcllrinl-: .. lllu·une · 
skcr~ vilk:lr: 

. ned d~n her lille ~ln, s.1 
komIIler Jesus ind i dit hjer
te_. siger manden ved :otan
den. _nvis bo, re alle kUI\II': 
bti\'e enil:e om del, ~:I vil le 
der ikke være no~cn pmhle
mer .• 

,:OIe u~ hundt:n er \lwd i 
"lashuset. Et udsla!! al sli l
henlig tlansk selvironi, uer 
synes ilt slå fint iJ.!conem hus 
Jt~ airikJnske. nefl.,1esiske. 
~)'darue ri k;,nsk l! , el<ypli~ke 
NGO'ere. 

ne t er ikke det udsult.!de 
3lrik;lIlske ba rn 1n1:11 u · l:lnd~ 
Illnve III{ piberensertyntle 
bc:1l oS arme, man ser mesl 
lit p:l N(;O Forum. I en fe
stiv:l I~lemnin)( af spr~~kt
hed. boder 1If.! mOlIl er der f,)
kU~'rd p:l at skabt: et rum, 
hvor m:\U kan mUlIes. uden 
fUI'SI a t ~kn ll e gOrt, retle fur 
sin san)Y;llighc(l'i-dcfinen:do: 

,\rnhiti"ueu l\t,~ II<- n" sle 
e r en 1),'lIIind"b,· "I( (·u h:l _11 
upf"rllrinJ.: li l e" "rkult urd 
!Uleran..:e "I: ~"li.l;,ritl· l . h"or 
hlllll"re<1 ,'r .Ie! l'.eren,'" 
c lell l"l ll SO'II ~ J"· .·P"'I'" 

En kvilu lc J.:TU1'11C h: .. 
frelll~tilh·t 11,,)(10- lIalm.lII· 
hr ilkr ai sor l 1'''1'. lI\\'d Slip' 
h·de lini,·r. hvnr \ljne ll\' skul· 
le ~i"tle. S~ k~1I IU.II) sdv 
3hne nin"ue flll T!· ... ll·n :,f 
verden, n;)r III~tI I.)r lUa.~ k.· 1I 

l~'. I"rkl:i ... ·r "I,h;,, ~kvilld,''', 
I'~ "II ~ l,· .. ,I , t'YI-:IIUlI:e ll 

med Ild furj,ellell<!t' l1a\'n 
»(; I .. h:d VilJagi'" v,s,'r o·u Ild· 
stJllm.: '110:<1 riJ.!l'j:e. 1" "" lIIle 
melH l,·~k,·r. 1 ... "nl.lII ,'11 
'!all ~k llemWIUSIIII "IaIIlI!"'!c ' 
ve r. 
B~.'" s til(,:re"I,·II. sulsk,,· 

ro,l hl :t l ,Idl:tI:,·. IIt·,hll "" r 
IH;III :dk ~bl:' 1I1" ' II\\'"kc l" -
ikk.· rllinds l " ,hh" . (~; r hl.,e 
vd be. ],"'11111,·, I"r~· .:,lr. IIJ.! 
sum kali ):11''<' rid fro, Iler .. ~ 
1I,lklg.'lk'.,11 ,·:,f, ·I,·lit·l. i ru 
III< Ihaj.( hag ,'11 1",1' k:tfk 
m,,,! kri,,!: '" ul. 

Nt;O 1'<>IHHI"r ,:t lIIekka 
~[Iilblld Ul< "1' IHllli.:ht·d 
fnr (·II).I;' I:"lIIent "g illsl>l r<l
lill" fllr ,k·m. d" r 1:"lel . t l).l 
dd ,. , tkr hd dl l:,.ls \11:1111<", 
d"r I:ur, 

N(;O N"ml/ /;1// ",//,., 1',,">1<-,, 

lIill'I"O·I."',,II'·11 UK '/1//,., s"'/, 
If. l.~ dn/ f:l. I/UlI/ , 
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Du.kker fjernet ved uheld 
: Fy, .... k I~!;· .. ':.'v: ' ;-;a!;:;J.-.· hap;;::n.:ng fik . ..! .. :J' r, ~y!:!: :r.d t ~L: • • ·. 

I 
Kobenhm:ns Kommune hl al handle ouenlet skaJ minde wpmod~ delta· 

\0 ''-f ~re -:om etatus quo i Den 
Kobenh::LVT\S kommun~ bliver i disse timer atter an· Tredje Verden: 210.000 

Der la ingen dunkle mo
tiver bag, da renhold
ningsfolk fra . }<oben
havns kommune man
dag formiddag gik i gang 
med at fjerne 750 tøj
dukker fra Knbenhavns 
gader. 

Dukkerne er kunstneren 
Jens Galschiot Christopher
sens bidrag til det sociale 
topm~e - en symbolsk hen-

V visning til de 210.000 børn i 

Udklip at: 

Sjællands Tidende 

8 MQ~ 'I"n~ ~ Ii.J. !i::'1:j 

den tredje ,·erden. der "il do, 
mens det sociale topmooe 
står på. 

for tr3.fiksikkerheden eUer 
dukker, der er g:iet i styk
ker. 

renholdnin.;-,rolk bej?:ik en bragt rundt om i hovedst3-- bom dor af blo.ndt andet I bommert, da. de pi topmo- den, som det hele tiden har sult i deøk:l dage, topmodet 
dets forste dag fjemede den været meningen. varer. 

mich 
lehiot Christophersen! mn· 
kabre dukkeborn frn hoved· 

_ Det hele beror på en mis
forståelse, der kunne være 
undgået, hvis kunstneren 
hilvde anmeldt happenin
gen. Da vi i løbet af eRermid
da~en fandt ud af, at det dre· 
jeae sig om en happening, fik 
renhoJdninpfolkene besked 
på at lade dukkerne ligge, 
siger chefen fra renhold
ningskontoret for gade og 
vej, Leif Harring Jørgensen. 
Dog vil kommunen fortsat 
fjerne dukker, der er til fare 

Ingen ved præcist, hvor 
mange ·døde børn- kommu
nens folk nåede at fjerne, før 
der blev givet. kontraordre. 
Jens Galschiøt Christopher· 
sen skyder selv på, at kom
munen nåede at .bortføre" 
en fjerdedel af dukkerne. 

I 
fynske kunstner Jem GaJ· De 750 stendDde slaske-

sadens gader 0i stræder. I ... -----------------~ _ Det var en fejl, siger I 
Mmholdning3Cher Leif Har- U(.':':l ip at: 

De fjernede dukkers vide
re skæbne, bestemmes af 
kunstneren, siger Leif Har· 
ring Jergensen. 

I 

Fejltagelse 
at dukker 
blev fjernet 

ring JprgelUiCn, som nu har 
givet sine mc-darbejdere be
sked på at lade dukkerne 
ligge. 

GaJschiøt Christophenen 
kan Il lIine dukker leverl't, 
hvor han mAtte onske det, 
siger den kommunale chef. 

- Tak, men det er ikke 
nødvendigt, lyder svaret fra. 
den fynJke kunstner. - Vi 
hu nemlig allerede bortrort 
dukkerne tilbage igen, og de 

KØBENHAVN - Der lå ingen dunkle motiver bag, 
da renholdningsfolk fra Københavns kommune 
gik i gang med at fjerne 750 tøjdukker fra byens 
gader. 
Dukkerne er kunstneren Jens Galschiøl Christopher. 
sens bidrag til det sociale topmøde - en symbolsk hen
visning ti l at 210.000 bm-n i den tredje verden vil dø. 
mens det sociale topmGde står på. 

. Det hele beror på en misforståelse, de r kunne være 
undgået, hvis kunstneren havde anmeldt happeningen . 
Da vi i løbet af mandagen fandt ud af, nt det drejede s ig 
om en happening, fik renholdningsfolkene besked på il t 
lade dukkerne ligge, siger chefen fra renholdnings kon. 
lOret for gade og vej, LeifHarring Jørgensen. Dog vil 
kommunen fortsat fjerne dukker, der er til fare for tra· 
fiksikkerheden eller dukker, der er gået i stykker. 

Ingen ved præcist, hvor mange "døde born .. kommu· 
nenJl fo lk nåede at fjerne. før der blev givet kontraordre. 
Jens Galschiut Christophersen skyder selv på, at kom· 
munen naede at .. bortføre" en fjerdedel. 

Dc fjernede dukkers videre skæbne, bestemmes af 
kunstneren. Vi km-er dem gerne derhen, hvor han måt· 
ta ønske dem, siger Leif Harring Jørgensen. tRB) 

Berlingske Tidende 

d"", 
urlip pO 

Bamemordet i 
København 
AF TORBEN WIIRUP 

Med en effektivitet, der af
tvang respekt, gik reoovati
onsarbejdere fra Københavns 
Kommune mandag formiddag 
i gang med at befri 750 tøj
dukker. som billedkunstneren 
Jens Galschiot Christopher
sen natten mellem søndag og 
mandag havde lænket ti l skil
te og lygtepæle i det indre 
København. 

De 750 små kludedukker 
symbo~serer de 210,000 
b0rn, der ifølge kunstneren 
skønsmæssigt vil de af sul t, 
mens verdens topledere og 
velmenende sjæle samles i 
henholdsvis Bella Center og 
på Holmen for ~t diskutere 

udsigteme ror verdel1ll [;tttig
ste. Ifølge Ritz;ius Bureau 
vurderer kunstneren bag pro
jektet, at det pa rå timer lyk
kedes kommunen at bortfore 
omkring en r;erdedel af de 
lænkede smtlrollinger. De vi.! 
nu blive !livet tilbage i kunst
nerens varetægt, efter kom
munen har erken1t. at børne
ne ikke var affald. men der
imod kunst. 

Jens Galsehiot Christo
pbersen, der tidligere bl.a. 
har opstillet ~kuJpture r fore
stillende meMeskelignende 
svinehunde, har finansieret 
sit kunstprojekt af egen lom
me og med hjælp fra private 
sponsorer. Budgettet for kun
sthappeningen er ifølge 
kunstneren 300.000 kr. 

Udklip al: 

Politiken 

å;m. 1995 

FOTO, MORTEN BJOR..'l JESSEN 

Dukker fjernet ved et uheld 
Der lA ingen dunkle motiver bag, da renhold
ninfllfolk fu Københavns Kommune mandag 
gik l gang med at fjerne 750 tojdukker fra 
Kllbenhavn. gader. Dultkeme er kun.slncren 
Jens Galschiot Christophersens bidragtll det 
sociale topmode - en symbolsk henvisning til 
de 210.000 born i den tredje verden, der vil do. 
mens det sociale topmøde stAr på. - Os vi ilobet 
afcnennlddtlgen fandt ud af, at det drejede sig 
om en happening, fik renholdningsfolkene be
sked pi at lade dukkerne ligge, siger chefen fra 
renholdninSlikontorct for gode ogvej, Leif 
Harring Jørgen5en. Dog vil kommunen fortsat 
fjemedukker. der er ti l fare for trafiksikkerhe
den eUer dukker, der er gået i stykker. (RB) 
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byen 
Efter sin tal. pi det 
Md ... topm~. I 
BeUa Centret og 
_gpået .... ok 
frttIdahJem tog USAs 
'*-led.m. alg en 
eftermiddag -.om 
turist I København. 

Af Ti", Maria Winther 

• SpørgsmMet om, hvad hun 
kan bidrage med til topmødet. 
som vicepræsident Al Gore 
ikke kan. besvarede USAs fur
stedame med et blik, som fik 
den bidende marts-eftennid· 
dag til at virke mild og form
agtig. 

Men senere ved Den lille 
Havfrue smeltede Hillary Rod
ham Clinton og sagde wen-"', IDet hat altid været min 
drom at se den lille havfrue.' 

Efter sin tale i Bella Centret, 
frokost bos statsministerpar
ret pi Marientmg og et besøg 
på KøbenhaVns Kommunes &i
tidsbjem JStraDdvejenl på 
Østerbro tog Hilluy <lintoo ef
termiddagen fri og ~ lige 
det, alle amerikanske turister 
gør. når de kommer til Købe!!
"""-

Først gled kortegen - med 
præsidtntfruen i ambassad0t' 
Edward E. Elsons sorte North 
Star·limousine i spidsen for 
fem-seks biler med amerikan
ske OB danske sikkerbeds!olk
mod t.angeli.nie. 

De sidste 2S meter ned til 
havfruen spadserede fru Clin
ton selvomgivet al bodyguards 
og en sort kvinde, der filmede 
begivenhed!D. til TV-stationer
nellbac:khomec. 

Er halJ[rwn mindrr end dw 
troede? Dd $)'lUS aIli amtTi· 
kan.slu: turistet? 

.Hun er meget mere fin og 
spinkel, end jeg troede. P1 de 

billeder, jeg har set, kommer 
huD ikke til sin ret. Huc er 
meget sm~ i.. rirkdighe-. 
den,- sagde HiDarY Rodham 
CllntOD og så afslappet og chik 
ud i den bidende YiDd og begyn
dende småregn. 

P:!. Streget gav præsident· 
fruen en forbipasserende ame
rikansk turist et chok: 

»Oh my Gooood, it'! Hillary. 
HeDo, bow are you,_ stammede 
turisten og fik et smil og et 
»hav' en god dag_ tilbage fra 
fru",- • 

Der med en slipstrom. af sto
re amerikanske bodyguards i 
dyre, .- fnkW gik 
ind foratkøbe ~førsti 
Den kongelige PorceIainsf.a.: 
briks butik og 51 i mmns Bolig-
hus. . • .' 

Hvad hun købte, forblev en 
hemmelighed . 

~~A'Ini'-""" - - ->geD --c;;,f.:"''''-
bDlii<l< """,ae~ 
~.~:m_~~ 

JiZ;.!'",-.. ~- ...... ~ .. ..,. 
det·lIOOl~PAde210.000 -~buSådøren fo:rldarede ~ 
~dei·aør. a!.:;ui1'P.ei~ an~ ~-ment "!DO.en """;"d 
-Iiime V""'" -m;., 1op-';;' cMor- .m""""".,<";illi;
"'dedt1tii~sWW:.~ hedsfolk på begge sider og en 
benhavn. :;:::_. skrap sikkerheds-dame i froot 

men med en anden kvindelig 
folgesvend ned ad Strøget og 
vindue-shoppede. 

~~ .;ar mere i tvivl: 
' Hvem er hende der,_ pege

de Oere z1dre medborgere. 

De. dede -bØni;~~"! skridtede Hillary Clinton sam· 

seum for Kunst. 
Klokken 18 endte præsi. 

dentfruens eftermiddag som 
turist i København med smør· 
rebrød, ol og snaps på Restau
rant Set. Petersborg i Bred
gade. 

l dag til morgen - pi kvin· 
dernes internationale kam]Xiag 
- skal den amerikanske przsi. 
dentfrue besøge dronning Mar· 
grethe på Amalientorg. 

Herefter står den pi brunch 
med eodJ'lu flere kvinder. Nem-

PI vejen blev hun genkendt 
af et utal af eksotisk udseende 
topmøde deltagere samt en 
gruppe japanske turister, mens 

lig ministrene Mimi Jakobsen, 
Jytte Hilden og andre i den 
amerikanske ambassadørs b0-
lig i Hellerup. 

Natten til i dag var præsi
dentfruens egen. Men ingen 
ville i gU sige, hvad hun havde 

PI GammeI -Torv samlede 
. kortegerr præsidentfruen med 

foIge op igen. ruodede Amalie
haven og lærte til Statens Mu-

tor planer. 
.Vi kunne godt fortælle dig' 

programmet, men så ville vi 
være nødt til atskyde dig bag
efter,_ lød svaret fut en af 
førstedamens sikkerheds.. 
mænd pa. to meter og noget. 

2 2 r~RS. 1995 
Ud kl ip al: 

TIvoli var festligt illumineret, men det var 
koldt lor de udenland$ke gæste<". Pana

mas arnbassador i GtækenIand, Pablo 
Gamdo Ariz, var glad for de opstilledft 

trækuls--bækkener, så man kwme få var
met hænderne. To af harIs kvindelige por

larnerrt$-mødlommec" nød også varmen. 

• 
De var der næatcn alle 
sammen. Ligf: fra diktato

rer '" demokratisk valgte 
Sl.8l.51runiatre til rt'pnli!SeTltIln· 
ter for den fattige del af" verden. 

be~~~te~n~~a':r ~~!: 
sociale problemer. som blev 
diskuteret på konferencer i 
Bella Centre t og på Holmen. 
Mange ltore ord lod fra tao 
lersto len ~. Alle var enige om, 
at vi skal hjæ lpe den rattig
sLe dej a f verdens befolkning. 

Men nu er det op til de 
mange landes regeringer at 
følge bellutningerne op. Ord 
gør det ikke alene. 

København har måske væ
ret med til at sætte gang i en 
ny tankegang. Byen gjorde i 
hvert fald al t for at være til· 
rred$$tillende væn for det 
største antal kongTell-del tage
re. vi nogenlinde har oplevet. 

Og det hele skulle ikke kun 
være poli tik. I den helt speciel· 
le anledning åbnede Tivoli helt 
uden for sæsonen. Os det blev 
de kolde hænder.; dage. Men 
20 uooog ........... ,t 

Cubæ dikIcrtOr, Fidel Castro, 
VIIr blandt o.ttageme i 

dronningens $toN gallamid
dag på~, hvor 

110 stats~ erl'1oo Ider, mange 
med fruer, blev beværtet i 
~ Hef" hilser han 

på dronningen og krtJrlprins 
Frederik. Prins Henrik lå 

hjemme med sin dårlige ryg. 

flot så den garole have ud. 
O~'Så hovedstadens ror· 

retmnger og rel tauranter 
havde tilladelse til at holde 
længe åbent - men mange 
havde forregnet l ig. Om-

=:~~fd~nd~~e\"so~ke m~ 
havde hll.bet på. 

De mange delegerede hav_ 
de simpeltben ikke penge 
nok. Og de vel5taende deha· 
gere havde ikke tid. 

Men Danmark markere
de sig på verdenskortet. Nu 
bliver det spændende at se. 
hvad det fOTer ti l. • 

For si: understrege 
topmødets 
alvorlige karaktl!f" 
havde ku.nstnenn 
Jens GaI$ChKrt 
Christophersero 
lænket 750 dukker 
til Iygte,)æle, skulp. 
turer og bænke i 
byen. Hver dukl<.e 
$kulla symbolisertl 
300 al de 210.000 
bom, der ville dø 
Ilt sult i ver-Øen$ 
fattigste lar'lde , mens 
topmodet var I gang. 
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Morgenposten 
Fyens Stiftslide ride 

\ O \ L~ 

TøJduklmr 
blevfjemet 

Der 1:'1 inj::en dunkle moti· 
ver b:lg, da rl.'nholdning~' 
fo lk frn I\GbC'nho\'n~ kom· 
mune mandag I!ik i ~ang 
med at /jerne 750 tøJduk· 
ker fra I<øbenhnvns g:ldcr, 
Uukke rne er kun~tneren 
Jen!! Gnl~chillt Chrislop· 
her5cn~ llidrog til de l sod· 
nle topmIlde - en Ilymbolsk 
henvii'm ing t il d(' 210,000 
børn i clcn tr('(lje \'crden, 
der vil dø, mens delaociole 

Dul .. kcr, drrer Iii Rfme for 
trn{iJ:h(,lI, vil fo l'lmt blive 
Oerl/ct, 

tClplllllde sUr pfl, 
- llet hele beror pd en 

mi~farlltdelse, der kunne 
være undgået , hvis kunst
neren havde nnmeldt hap
peningen, Da vi i løbet af 
enermiddngen fondt ud af, 
nt dlll drejedc s ig om cn 
happening, fik renhold, 
nin!;i'lfolkene besked på at 
lade dukkerne li lt8l!, siger 
chefen fra rcnholdnings_ 
kontoret for gade og vej, 
Leif I larring Jørgensen. 

Ingen ved præcist, hvor 
mllnge 'dode høm' kommu· 
nens fo lk ndede ni (jerne, 
fø r der blev givet kon lrnor
drc, ,lens Galschiøt Chri· 
"t.opher~en skyder selv på, 
ni kommunen nAede at 
'bortføre' en fjerdedel ar det 
snmlede a ntal dukker. 

. Fejltagelse 
at dukker 
:blev fjernet 

KØBENHAVN - Der lå ingen dunkle motiver bag, 
da rcnholdningsfulk fra Københavns kommune 
gik i gang med al Gerne 750 tøjdukker fra byens 
gader. . 
Duk kerne e r kunstneren J ens Galschiøt Ch ristopher . 
sens bidrag ti l det 90Ciale topmøde. en symbolsk hen· 
vis ning til a} 210,000 børn i den tredje verden vil dø, 
mens det sociale topmøda står på , 

_ Det hele beror på en misforståelse, der kunne være 
undgået, hvis kunstneren havde anmeldt happeningen, 
Da vi i løbet af ma ndaGen fandt ud af, al det drejede sig 

. om en happening, fik I'enhold ningsfolkene besked på at 
Inde dukkerne ligge, siger chefen fro renholdningskon. 
toret for gade og vej, LeifHarring Jørgensen. Dog vil 
kommullen forlllalljerne dukker, der er t il fa re for tra· 
fiksikkerheden eller dukker, der er gået i stykker. 

Ingen ved præcist, hvor mange _døde børn" kommu· 
nens folk nåede atljerne, for der blev givet kontraordre, 
Jens Galschiøt Christophersen skyder selv på, nt kom, 
munen nåede ul .. bortføre" en fje rdedel. 

De fjernede dukkers videre skæbne, bestemmes a f 
kunstnere n, Vi kører dem gerne derhen, hvor han måt· 
te ønske dem, siger Leif Ilarring Jørgensen, (RB) 

8 MRS. 1995 

_ at det var en ualmin
delig flot handling af 
kunstneren, der hængte 
stofdukker - sym'ooUse· 
rende døde børn - op i 
hele Kobenhavn, ])f; 
blev godt nok pillet ned, 
men jeg vil i hvert fald 
takke den pågældende 
kunstner. 

Sallio Gudsø, 
EnglloVfl}tj 166, 
KrWenholltl Sv. 

Ud klip af : 

Vejle Amts Folkeblad (V) 

3 MRS. 1995' 
Barnedukk~-r-
fjernet 101'1 
KØBENHAVN, Der hl in' 
ge .. dunkle motiver bllg, dll 
n>nholdningsfolk frs Kobpn· 
hnvns kommune mandeR' for
middag gik I gnng med al 
fjerne 750 tojdukker frll Kø
benhavns gader, Dukkerne 
er kunstneren Jens GlIlsehi. 
ot Christophersen!! bidrog til 
det sociale topmode . en , ym· 
bolsk henVisning til de 
210,000 ~m i den tredje v{'r. 
den, der vII do, rnena det ~i, 
sil' tllpm0de atAr pli , 

Udklip al: 

Morgenavisen 
Jyllsnds Posten 

- BMRS. 1995 
'løjllukkel' 
fjernel "cd 
cl uheld 101L[ 
• Der lA ingen dunkle 
motiver bag, da ren, 
holdningsrolk fra Kø· 
benhavns kommune 
mandag form iddag 
gik i gan~ med at fjer· 
ne 750 tajdukker rra 
KøbenhOlvI\5 gader. 
Dukkerne er kunst, 
neren Jl:ns Gnlsch iol 
Christo[lhersens bi· 
d rag til det sociale top· 
mode . 

• Det hele beror pil 
en misfol's tåclse, der 
kunne være undgåe t, 
hvis k\m5lneren hav. 
de anmeldt happenin· 
gen,_ siger chefe n fra 
renholdnin~sk ontoret 
for gade og vej, Lei f 
Harring Jørgensen, 

RS---

Udklip at : 

MorgenavIsen 
Jyllands Posten 

8 r·IRS. 1995 

Et par 
borgerlige 
ord IOIl.{ 
I:.'TSKJULTm~l leri ('r for li. 
d('n del store sa'nl" ll'Cmne 
!)Iamlt kol)enl1;1vn~kc ~ [l i. 
nntfu!:" It" Det findes cftprsi . 
gende pil Statens t.h l ~('lIm 
ful' Kunst, Iwor ell m'llel' i 
HI90 i et Iyslil!t ojelJllk -
åbclllwrl i ~cl~k .. 1.I IIl l ... 1 I,v. 
slige museulUsfol1, .. fandt 
pil at ~mot'I' et hil1('de op pi. 
1"11 V:L'I!, ~'Hn slw lJ(' skjules 
bu~ en l11ur, D~'l skl' \e, og 
dermed Vll T d('l u~ynl i r.:e hil· 
led(' ble,'et l il virkelighed, 

Mell (len nUX lI \ · l(unsl. 
som den ,~I ags Cl' udlryk ror, 
er lIlet illkc s!l uh/)q: ('rlig nR 
utraditionel, ~(\1I1 den gt'TIll' 
lIt'lv \'i l j:!OTC sif!. til. I Ide ht'r· 
hghl'(.!en ~k<ll nemlig rives 
ned i rnl'hi rllk lS\.' IIwd 11 1\1· 
h.l'llningel1 afmusel' t, 0l: nu 
prote~l('l'cr spasmngel'lle i 
dybillvol', 

M:m mutte jo ellel " mene, 
at (kt li' \ 'nlil!(' "llh~ll' fnr~t 
i ('.!:ellt!igsl(' r"rs tand hle,· 
virkclil!J.(jorL nlll' Ikl 1'''1'. 
s\'~mrl l , E n 1111., pl .. ,II' i glll. 
,'('I, hvor muren (,ngalll: 
~Iud, I:ulllw flu l/)rl,,'lIe, 
-Iler ~e~ ,le t l' .wnlil!l' l1il1t'· 
de", l-h'is der (),. ~11 1wl1\ til at 
Stil: "Af ulWIHIt kllllslll<'r", 
\,;,1' SIII:" " 'l\·,'rl::i\'l'! lil hi· 
Sluri('n I d,~ re llt' dllncn~in, 
nel'. 

EN AX DEN idcm;".!('r h;II' 
hundet 750 t<1jc\ulll:t", r~'ldl 

med rndl ''';'11<1 (;.st lil slalu· 
er, h ra mllmner "I-! Int'l'r I 

Kobenh;l \"n , r. l;mdeJl, t!er 
kulder ~ll: kUlI s iner, hvad 
1"1111\'er jo 11;11' ret til, \"ilmill· 
de dt'lt;II:~'n1\' i tit'1 ~(x: i .. le 
tOllrlln(\<, i Knbcllha\'1l ,-,m. 
nt 13 mi". bom \'il m;~te li, 
vct i 1!I!l5 pi. Gruml af sult 
elkr sygdom. 

Forelnbig hal' der \'~rel 
!1l('re 01)1 11 .. ,,'11.50111111'11 Oln · 

kring d ukke1'l1es 01)ha"5' 
mtllld end UIll htJrn('ne i den 
tredie ,'crden, 

DET MÅ'rn~ jn kmnl1l(' : ell 
\xl.!:, som læj:: l!er t;I~('$lnr 
Ol11krin~ d~'n dansk<, l1ali,,· 
na)~od; ,li,;I1I('~ pe,llti~b' h .. · 
\'rdm;r.:ncL CI!Il I ,~ Ihyld. ~" 11 
ar en ar ([(' Il dllll~l,e 11,, ~.is, 
l11CS rorende folk nj:: 5el\' 111· 
mcd hist<)riker, hnr skrl"\'ct 
1'11 I)< ll! , ~om ~;l'l lt 'r 1111)(1. 

~ 1 ;1I1d~lx'\'a'~('I~c Ol! r..ts"I" 
gOf i 11'0: 1;. _", "I: lll'ol'i h,m 
rortlellef, "I h lUl ~cl v nm tie 
!:lIlll'Uehg l11el:l'( onelt ill.('n, 
nem - 1'1'111 1J ~~'kC)loJ!I!lk fur· 
~ ll1 r s;j:!, bnr(' fordi htln~ r,,· 
mille Vi\( na7. i~ l er, 

SpOl'l!smilld t' l', om <Id 
Q\'cl'hol'l'cI('1 \'e(\komm('l' 
3nclr~, llHns ~f'h'," l1k ('r p in · 
lij:! o\'er ror dl' Iidl'lser. "'\nI 
lIlev pMcl rl bom lir Oj:! fam i· 
lie III rI,~ 11111111:1,' d;lI.skt'n', 
der hk\' t\lrll ~n'\ ell,'r heil' 
retlet il f 1ll;o1!1l'1)llilr;llet hag 
Br\'hl.~I'('l-!te .. , lilnk,'drk, 
~o;l1hed, IA'muh'r. 
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Man gjorde en 
duld,e fortræd 
o j:;i r Ill"rj:~s kunne fundt 0111 j verden, der den kommullJlc bort-

IIl~n, i bC'!S IC (;"g dor, i den uge topm0det f"relse ~f dukkerne. Til 
"Io! {iokke ~Iil. nrlcl'c ion varer. timer senere besJuncde 
l!'III'j"\: mennesker Im:n· Mm Knbcnh~"n5 kommunen, at dultkdi · 
r dukke- lil! (l r i kommune sendte fluks gene alligcVl:1 var vel · 
J.;."h,:nh~\·ns imln: by. en dck;:Mion kommu- komne i gadebilledet, så 
" "n cher blev dukker- nnr~ r bcjde rc ud fOf at længe de ikke generede 
"' <1 mb I'ilk, IIl'd il!cn f,emc <.le formascdi!!c lr:Jfikkcn. Om det var 
:al ,' Il ~udcn 1:' urre i uuildig, der hang og prtssens nedringninger 
j:uk bikr. DCI lar JellS dinglede p~ h. .. ~nke, af magiSIr.ltcns <1 . _(de-
( ;, ISf.:hinl~ 750 dukke-- J)'sm~":r og u ;ccr og Jing dIer pludselig 
li;: , del Iti~hlt . Sum en gav kohtnhamcrnc kunstnerisk forståelse i 
I'N -I brrl·uiu!l. h~r han dårlig S3l11Viuighed. knmmuncn, de r gjorde 
h:l"Ilj!t hnllle la: rrcd5~ Kunstnercn havde ncm- udslaget, vid~s ikke. 
du kker fyhh med knusle lig ingcn tilladelse. Gal- Si Galschi01 ng Co. 
" "k tCj!I'lcn "p i gader- schirll '"<Ir forundret mJ ud med uukkcvog-
Ilt" [)ukkcTI\c er cl s)·i'n- o"cr N:nktionm ng nen igen ilnurgen. 
hpl r å de 21\1.000 horn informerede rrcs.scn 0111 D':;" 

la • 'l'irHdOlj! 7. mart ' H1!15 

FOTO: J\N!HI~:Mi tlVII)1" 

Dukker for døde børn 
7r.u tr>jdukkor (vldl nU'd r!"ll. ~nlHl ~,r Inrnu('\ 
rn~t l1\('d kHlrl,'rtil ll C AI"I""~rn,l' ""'[ . 
I".o"dhnnl'r "It rl",lrc ",nrk:lnl ro pI'uk,,,r I'" 
K'lhronhnvo~ gud"rlOt:: I'lnrl.~(l~. T'IJdl~k~f'rol' nr 
rol1 "ymhnl~k kmllmro" tnr t,1 ~ N ~~nc:m',l' tI.,pmo
<lro fru hillcdhuJ..:./:I'I·C' 1I ,h'o" (:rll ~.:hr!ll ( , hrl ~l u ' 
"h,'rl«'n ~n1T1I,1\ d,'1l " "lIl,· vII!..",tt· "Jlm: l 'rk ~l "'l 
p" nl d,';' i l!I!lr; vil dn 1:1 ,nilli'!lI~ r.h .. r" "r~"l.l 
"I!! 'mnnh"'Cl pl, l1lo.:rlidn. V,.r! (." nl1øl"r~I"c1l'C I:,k 
kommunnlC' ur ...... jcJw·u i J:"r; Il""'; 111''1.1 tit Jjcnl\' 
dukkerne. N u r" .. U~ lnv at hli vc h' I'I1J:I'oolc 
It\p ,nlldclud. '1', ,1 1 

~ _ ____ _ _ _ . ~, __ o ..I. 

,. 



Morgenpos ten 
Fyens Stillstidende 

750 duMler IHIr huns/neren _Jens Galschiøt . 
Christophersen hængt op i København ror at glUe 
topmodets deltagere noget at tænke over. Han udd!!ler 
sedler, som {ortæller, at 210.000 born {ra den tredje 
verden vil da j denne uge. Foto: Søren Jensen. 

Dukkerne 
forarger 
Odense·kunstneren 
Jens Galschiøt Chri· 
stophersens 750 
dukkebørn vækker 
både nysgerrighed 
og forargelse i 
København. 

Ar 
HENRI\{ HERMANN 

Henktioncrnc er b~de nys, 
gerrige blikke (lg fnro.rgedc 
udbrud blandt de p"ssc
rende på S tr(lget i Koben
hnvn. nnr de bliver udsul 
ror Odense·kunstneren 
Jens Galschint Chris top
hernens topmndc.h:"lppe· 
ning: { nit 750 dukker i 
b:lrnestorrelse, .!lom skfll 
forestille dede eller doende 
horn frn den t redje verden. 
Dukkerne ligger lænket 
snmmen pli pndun, og de 
hænc:er i "rmene eller med 
hovederne nedad i lygte. 
pælene. 

Kunstneren t;ll=tCr ud· 
gangspunkt i del fnktum. 
at 210.000 born ~'il dø af 
sult eller ~ygclnm, men~ 
Fi"·tnpmodet afvikles i 
I\\lh('nha~·n . 

_ NM jf~ hH'er denne 
happeninr,. er <\'11 ikke 
kun. fordi jc.:; (1l\sker at 
.sYllliJ;:.:urc den ,::: lobflle uba-

lance. Det er også, fordi jeg 
vil gore verdens statsover
hoveder opmærksom på, at . 
der er en verden uden for 
Kobenhavn. siger Jens 
Galschiat Christophersen, 
mens han underntr1!ger, at 
et barn dør hvert andet ae· 
kund. 

Foruden de 750 dukker 
hi\r kunstneren fået (r1!m· 
stillet 13 mill ioner værdi
bevi!;er, Bom hver aymboli. 
Berer værdien af de menne
ekeliv, som vil gå tabt i 
1995 på grund af dårlige 
levevilk~r. Blandt a ndet er 
der påtrykt provoker1!nde 
elngord. eom 'Behandl ikke 
sedlen som et menneøkeliv 
_ smid den ikke på jorden'. 

Når FN-topmødet s lutter 
på søndag, vil bllmeduk
kerne blive samlet i en slor 
bunke. 

_ Det skal være det gro· 
teske billede på topmødets 
udgangspunkt. Værdibevi
aerne vil flyde overalt, som 
et symbol pA, at det farve
de bums liv øjensynligt ik· 
ke en gang er del papir 
værd, beviset er trykt på. 
Vi behandler liv med ssm· 
me ligegyldighed, som vi 
bruger papiret, lyder de 
pro~'okerende o rd fra 
kUI\!;tneren, som ønsker ot 
sætte spors:smålstegn ved 
den vesths:e verdens etik 
OR moral. 

Udklip af: 

Berlingske Tidende 

7 MRS. 1995 

Vindstille m~dag i byen 
AF TROELS MnENsERG 
OG JENS UNGERGAARD 

Enten var det regnens skyld, 
· eller også er topmodeabmit
I ningen på København ikke 
· helt d stor, som de fleste har 

regnet med. 
( hvert lald skulle man i . 

går lede længe for at finde 
noget som helst i København, 
der mindede om, at verdens 

· mest magUulde mennesker 
, sidder og diskuterer social 
· udvikling kun et par stenkast 
: fra centrum. 

Og dog. Kunstneren Jens 
· GaJschiot Christophersen -
; ham med Ilden Indre svine-
· hundft.skulpturerne - havde 

arrangeret 1113 millioner liv«. 
I går lænkede han 750 duk
ker, der fore stiller tre·ni1ri
ge born til b~nke , lygtepæle 
og stakitter i hele byen. Hver 
dukke repræsenterer 300 af 
de 210.000 bnrn, der vil do af 
sult og sygdom i lobet af top
modeugen. 

I lobet af URen bliver der 
uddelt 13 millinoer Ilværdi-

beviser. pa skoler, institutio
ner og i offentlige bygninger. 
Hvert eneste af dem symbo
liserer et menneskeliv og er 
påtrykt en opfordring til at 
passe pa sedlen og ikke be

Kunstneren skulle videre, 
~ mens den sure mand sj~ 
skede tilbage til ,in plads på 
torvet. Begge ophidset over 

,social uretfærdighed. 

handle den med samme lige- " Grå, rød og hvid 
gyldighed, som vi behandler 
børns liv. ! Men ellers blev der naget i 

~Jeg gDr det her for at l går. Topmodet har sorget 
blande den tredje verden for, at Dannebrog har fået en 
med vores. Jeg flytter ligene tur i vaskemaskinen, for selv 
aC børnene her op symbolsk. . om himlen og jorden er grå, 
Der der et barn hvert andet t vil Dannebrog'altid være rod 
s.ekund. HV1Id er det så for en . og hvid. Ved Charlottenborg 
verden, vi har ,. spurgte ; pa Kongens Ny torv dryppede 
kunstneren, mens han læn- , regnvandet fra fl~gene. der 
kede en af de brune tojduk- . som dyner havde lagt sig om 
ker til et træ på Kultarvet. : flagstængerne. Dryp var der 

En mand, der har været ) også fra kasketten ~ en af de 
lænket til Kultarvet noget i 80 politi- og sikkerhedsfolk, 
længere, havde et par kom· der passer på Hotell'hoenix' 
mentarer til kunstneren. I gæster. Otte de leR3tioner 

IIDu skal sgu da hjælpe din '. bor pa: det marmorbeklædte 
nabo i stedet (or. Hvorlor hotels 212 værelser, men det 
skal vi give s1 mange penge er hemmeligt, hvem de er. 
til udlandet, nar vi har det Også her ventcr man p;\, at 
d;\rligt nok herhjc!Ilme,« sag' det for alvor g;\r lo~. 
de maoden, der lige som sin Finder man vejen over 
guldol var parat til at bruse broen til Chri!>tianshavn er 
over, da fotog rafen sigtede de r straks tegn på topmnde. 
p;\ ham med sin linse. NC!Rle NGOt!re havde fundet 

Cafe Hovlen. der ligger lige 
for Holmen. De lorste dollar 
""Ir havnet i ka~sen , og ~tam
publikummet fik sig en slud· 
der om al den trafik topmo
det medforeT i gaden. En 
græsrod in Kirkens Kors
hær fik en velfortjent ol og en 
god cigar efter at han havde 
st:\et ved Kirkens Korshærs 
stand i otte timer. 

Ved kanalen pa: Christians
hJvn gik livet sin stille gang 
under topmodet. Gruppen af 
torstige personer ~ overfor
selsindkomst ifort fiskertoj 
stod som de plejer ved bol
værket, og hJvde pa deres 
fa ste plads kun mærket til 
uget tr~fik og hyppige politi. 
patruljeringer p;\ grund af op
buddet på Holmen. 

IIVi har jo p~ en måde af
holdt vores egne asociOlle 
topmoder her hver dag i 10-
20 ~r. Og vi klJrer da og >..' 
\"erden'<;.;;tuationen. Men 
!I1elt~ de scr (remnd udc p;\ 
Hnhncn. er vi jn nostnlgl!;ke 
og snakker om svundne ti· 
der. da der var sofolk og fi· 
skere her pil kajen.« 



Udklip al: 

Vejle Arnis Folkeblad (V) 
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Udklip al: 

Politiken 

7 liRS. 1995 

~'i>n> : "NllIIP.l\~ Ilvurr 

Dukker for døde børn 
75U lI\itl llkkc r ryldl moo rødt IInnd er bundet 
rm'lllmd kmdcrlilll.C, Andersen, lr~'cr, 
l,..uml1wl1l' ro,:: nndro mnrknnle pllnkler 111\ 
l{ilh .. ,nh"vllIl j:(mler ng plnrlsp.T, Tnjdukkcrne er 
i 'll ~)' mholl.k kOlomeo Lnr til FN, socillle tVPIIIIJ
,Ic rrll hi1lllllhug-,::cre" Jenl< GnlM;lll,it Chr illt.Q
phr!1<" " ,lInm l'" II"" m,',l(' vil I'!IIro "pm,crksmn 
I';" ae d l'r i l\m5vil<ln i3mil!ionerlwrnar snll 
, .g-mn l'j.,'1: I IUl medicin, Vcrl en mis rorstAclsogik 
k"nl1nl1U1\!e ;,rlJ.rjdcre i f;;; r i gun lj: med flt fjerne 
. Iukkcrlle, Nu ~r de iuv ul blive hrungcndc 
l"p'l1\lIh'lud,l l'ol) 

Udklip al: 

Fyns Arnis Avl ll 

75 toJdukker fyldt med redt sand og bundellast med kæder var det syn, der man
dag medie kebenhavnerne rundt omkring I gader og stræder. Ophavsmanden er 
den fynske billedhugger Jens Galschoil Christophersen, her på Kullorvel 

En fYnbos 
kommentar til 
topmødet 
Fynsk billedhugger bag 
.. døde« dukker i 
Københavns gader 
• 750 Illjdukker fyldt med rødt sn nd 
og hundet. fn s l me<.l kædcr var det. 
syn, der 1lI1l1lllog moole kobenhnvne l'
Ile rundl omkring pli hyens gade]' og 
pludser. 
Tiljdukkerne e r en symbolsk kom

m entm' til FNs sociale topmøde Cm 
den fyns ke billedhugger Jens Gal
seh"it Christophersen, som på den 
milde vil j::øre opmærksom pit, at del' i 
1995 I'il dø 13 millioner bom pli 
grund ar snit og mangel på Inl'dicill , 

l løbet af ugen bliver der uddelt lige 

1'11 n\:llllie ~"~I'dihe~iser~ pli \<koler, 
institutioner of.{ i ofTl'nt.1igll hvgn i"R"er, 

HVl'l'l enesl.e Ilf dem l<ymLnlis(']-e1' e t 
menll(' !~ke1i" o~ Cl" pilll'j'k l (' n opfo!"· 
dt'inA' ti] at pn~~e lIli SCt It' n lig ikkt, 
bl>handle den 11\('( l'In1lime ligem·hlig. 
hed. MUl vi behandle" bon!!; liv. 
Jens Galschnit Chri~J.j'flh en;('n sigt·r. 

al hnn med va'nlibeviserne vil koble 
dud og penge ~nt"n1(!n. 

-Ikke rllr vi flænker I'or('s I ('~'esllln 
dl\1'(1 i den ves tl ige \'('rd('n, knn vi for 
hlmlt-e. rll der og~ui de IHCllt/.! lh- olnr 13 
mill ioner hlll"n, ~ig('r hille(lhll~gcren, 
SOIlI og~å Cl' manden hag opstl llinglm 
nf20 .i mh'e svinehunde .. i eUl'opæ i~ke 
stol'bycr, 

·----·-- -·------:--~;;rm;_:_;;:;II_::;;;_.::.;::...:...~ 

HDøde" dukker i 
K tlol~ h øuell avns gader 
KOIl P.NIIA.VN: ,r,o lnj · 
dukhr [yldt nu,,1 100It ~; 'nd 
Ol: hun!lrl fl' .'It '11<'11 kll'l[rr 
,'ar del ",~·n. dr r mnnd3J!" 
m"dlr k"h('nha"nerne rUl>dt 
omkring l.fI byen ... Koder "I: 
plnd.rr. 

Tojdukk\'rnf' ('r en !vm ' 
llnlsk komnl(,'ntar Iii FN .... w
rinlr topmflo(le rr~ bilk'l lhl1g. 
llf'rf'1\ Jrn.'l l;"l ~rh"il eliTi. 
~ I o"lorr~rll. i<i>m p~ d,~n mf>.· 
dl' .-il ,t:ore npmærk9nm p~. 
ot drr , 1995 "il do 13 I1lillio
nrr horn lIå t:rUl1d nf sult Ol( 
mUll,!{rl p ~ m ... didn. 

I It/hrt pr ugen blin'r dr . 
uthIrit lig{' ., å m:m,::e »\"mrdi. 
bC l'i~er~ på ~ koler. institutio
ner og i uffentligr bygninr:er. 

t1\.'crl ru{' s u- uf dem 9ym' 
hnH~rrl'r "t næl1ncskl'liv og 
i'r JI~Lrykl en opfordring til 
a l POI'oSC på IMI!'n og ikke be
handle dlm mM Mlmne lige
n ' ldighed, som vi behandler ' 
hum ... lil". 

Jrus Galschnit Christop. 
he'.'Ifn .'ligeT. ot hun mW 
"It-rdihrl';!II'rne vil koble dO<! 
ni: prnge Ml nltllCn. 

. !kke {nr vi ~ænk!'r vores 
k"f"tandnrd i dcn vutUse 
"(' rdr n. kun ,'1 lorhindre, Ilt 
,li'r og" ~ dl' næsle år dor iS 
millioner born, $iger billed· ' 
hnggliTcn. "nm ogs' er 111un· 1 
,Icn bog 0f1nillil1gen af 20 
~indrr svinehunde" i europæ
;.';ke s t.orbyrr, 

i .';/J I,tidu"""r fyldl mNI 5"nd "I! ""/I,/et fa51 mrd lIu>dcr UD r 
dN .• ."'~ ri"l' mø"d"lf ",adI" /",/.oru/l<lIJ~m" "",dl omllri/lfJ pd 
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Udklip al : 

Berlingske Tidende 

7 MRS. 1995 , 

til verdens fattige lande 

13 millioner børn vi[ i løbet af 1995 bukke under for 
sult og sygdom. Derfor lænkerle kunstneren Jens Galschiot 
Christophersen i går 750 dukker, som forest iller 3-9 årigd 
bom, til bænke, lygtepæle og skulpturer i København _ her 

j. 

... -.--,--' ---_. 

Storkespringvandet på Amagertorv. Hver af dukkerne repræ
senterer 300 af de 210.000 born, der vi l do under topmooet. 

Foto: jan jorgensen 
Det sociale topmøde 1. sektion side 8 
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.\0 l'f;<' Små skikkelser 
. ...",. Det er sikkert både i strid med politived-

... f'" - lægt og alskens konununale regulativer, 
tltt billedkunstner Jens Galschiol Christl)
phersen har gjort: At lænke 750 livlcse, 
brun-melerede bømedukker rundt om pa 
gader og stræder i den by, som i disse 
dage huser i titusindevis af deltagere i 
FN! topmooe om denne verdens sociale 
noo og elendighed. 

Københavns Konununes renholdningsaf
deling var derfor pa. lovens grund, da de i 
går rykkede ud og svang de kommunale 
bidetænger. De aldeles uautoriserede sla
skedukker, som Galschiet havde fået pla
ceret bl.a. i lygtepæle, pa parkometre, i 
Rundetårn og Slorkespringvandet, skulle 
væk - og det i atypisk konununal hast, På 

Ansatte I Københavns 
Kommune fik travlt med at 
fjerne bøme·dukkeme, som 
Ikke fandtes passende for 

.top~øde~ fine deltagere. 

sma ladvogne 
blev de forvred
ne bameskik
kelser kort bort. 
For hvad måtte 
topmooedelta
gerne og alle de 
almindelige 
pæne københav· 
nere dog ikke 
lænke? 
Se, det er nem
liR spørgsmalet. 
Hvad må de 
egentlig gerne 
lænke? 
Galschiol vil 
gerne have dem 
til at tænke 
over formålet /'" 
med hele det 
store topmøde
cirkus. Ikke at 
han tager af-
stand Ira det. 
Tværtimod. Han 
går ind for det 

og håber, del vil bære Irugt. Men Mr 
verdens statsledere l iebet al ugen kom
mer til København, var hans Mb, at de 

" små skikkelser kunne minde de fme gæ
. .. . sIer og alle 05 andre om, ,-,hvordan der 
. lugter i Rwandas nygtningelejre. EUer 

~ !.... hvordan gadebamet i !.ima elltr Ria er 
. noot til at sove i en klam papkasse hver 
naL« De 750 dukker symboliserer de 
210.000 bem mellem tre og ni ar, som i 
løbet af topmodcugen rundt om i verdens 
fatlige lande vil do på grund af sult og 
sygdom. 
Havde denne Galschiol dog bare nnjedes 
med at udstille et kuld udstoppede hunde
hvalpe i en nedlagt kirke eller ladet et par 
svin ddne i en kasse af plexiglas ._. næh, 
hovedstadens renholdning fulgte paragraf
ferne, da den greb ind overfor ilenne 
uhort ureglementerede happening. 
Sporgsmålet er bare, om de smtl kommu
nale mænd også fulgte danskernes opfat
telse af moral og almindelig sund fornuft. 
Eller om de ikke snarere demonstrerede 
overlor alverden, at her i landet er bor
ncrtl\eden en værdig konkurrenllil del 
berømte danske frisind. 

Det mener ørr 

.... 



Ullklipal 

Siællands Tidcmhl 

7 MRS. 1995 
rOI'i . 

.. Døde« dukker i gaderne I 
• 7fiO llljdllkkcr fylutlll l'U fø,!L ~l\ lId og: bundet fost med ! 
k.~"I ,'r ... m' Ilet ~yn, dl'" "'!ImlllJ! mOllle kobcnhll\'nernC ' 
run,lt olllkrinu på lJyclIs!::"J,'r (I).! plodser. . ' 

Tojdllkkcrne Ilr en lIyrnbolsk kommentnr til, FNs ~' . 
nle ll)pm011c fnl billedh uggeren ,J CIlS Glll!ICluJll Chnsto· 
phl"l"s('n, som ]In den lIlliih> vil ,::ore ofJmrork~om på, al 
• Il'" i lD95 vil Jo 13 ,nill inncr burn på grund af sult og 
olllll).!,'1 p1\ medicin. 

I luuel nf 11'::1'11 bli ... '" ,ll'l" ,.,!tIt'lt lage IIU mtlngc .. vær 
tl ihc ... iscr" pli skoler, I1Ist.lutloner og l ofTentllge byg· 

(NB) 
ninger, 

l ~IRS. ',39~i 
---

Udklip af: 

Kristeligt Dagblad 

7 MRS. 1995 
lor'{ 

»Døde« dukker i 
Københavns gader 
750 h1jdukker fyldt m«lllldt s~nd og buodet fasl med k~er 
var det SY II, der mandag moLlte købl!oha ... neme rundl om
kring p~ byens gader IJg pl~dse r, 

Tøjdukkeme er en symbolsk kommentar lil FNs sociale 
IO("lmDt1c fra billedhu"e~n Jens Galschoil Christophersen, 
som pi den måde ... il gøre opmærksom 1'5, at der i 1995 ... il 
dø 13 millioner børn pi grund af sult og m:mgel på mwicin, 

l løbet af ugen bli ... er der uddelt lige si mange " ... ærtlibe ... i
ser« pi skoler, institutioner og i offentlige bygninger, 

Byer! eneste:lf dem symboliserer el menneskeli ... og er 
pllrykt eo opfordring til at passe på sedlen og ikk.e bctumdle 
den med ~amme ligegyldighed, som vi behandler børns li .... 

Jens Galschøit Christophersen siger, at han med ... o::rdibe
visemc" ... iI koble død og penge sammeo. 

- Ikke før vi s:rnker vores Ie ... estandard i deo vestlige \l't' r
den, kan ... i forhindtl'; at der ogsA de næste år dør 13 millio
ner børn, siger bi11cdhuggcrcn, som også er manden bag op

. - stillingen af 20 »indre s ... inehunde« i europæiske storbyer. 

750 I(ljlll/Hu fyldt IIIl'd r(ll/I,~(lIId (/8 blllldtlll~rt /IItd kæder 
l 'fII ' dN .1)'11, d u mmrdl/8 mØdlf! køl)f!/lI.,II'/ltme ,m,dl (/II/kril/II 
p.llJ)'tu,r glldu og stræder. Opfrlll'Jmamfl'lr u hWtdlruJ:Kt'I'f'1I 
Jm_f GalJdr(li/ Cfr,islOpfrtr,ln', dtr lif" f!f " ,rklIdI " 1II,lIIdag p<i 
K"llfIn'f'I, .fltfdtllllt p',a I/Wlll f! \oImllill8! b'VIIZt skulplllr,ram
/IItIl IIII'd Ire (l1.fil/t (fIlHtr. (foto: N<I,.,fjolu) 

~ Kommunen er rasende over aktion: 

Vi vil ikke have 
';>~øde« : :børn 
I~giaerne 
Kunstneren Jens 
Galschløt ChrIsto
phersens seneste 
udspil er 750 dukker 
I børnestørrelse, an
bragt rundt ornkrlng I 
København for at 
symbolisere de man· 
ge børn, der dør I u
landene_ Kommunens 
folk forstærker sym
bolikken, nAr de kø
rer .. ligene" bort på 
ladvogne. 

Af Tint Mario !l";ltrh, r 

+ Dode bom i IYJ:tepæle, p~ 
b}'gninger og ved ">pringvand. 

Der sætter Kobenha ... ns 
Kommunes renholdningsafde
ling grænsen. 

Så næsten (man er vel kom.
munal) lige si hur~igl, som 
billedkunstner Jeu GlIlsdUot 
Christophersen hængte 750 
bameskikkeher O" 'Som syrn
bol på de 210.000 IXlrn, der vil . 
do af sul t og s}'r.dom i .den 
tredie ~erden, mer,s topmødet 
varer, klippede kommuneris 
ud~endte kæderne af bornene 
og transporterede ligene bort 
på lad"'ogne. 

Kunstneren tilfreds 
BOet ser faklisk mere ma

kabert ud, end.it'r. sel ... kunne 
have gjort det. SMJn som de 
læsser bunker af .odode I:XIrna 
op ("lA vogne Ol! korer dem 
I'a'k, DI'r t'r mel!t"t flYl!lnin!::e
lejr i Ihl'anda ol'er del ,~ siger 
kunstneren, der ... ar tilfreds 
med kommunen~ bidrag til 
hans happening, 

Sigtet er at hu!'jle FN top
_OIod<>deh .. geme 1l.1 den glo-

bale ubalance mellem rig og 
fattig og minde dem om, at der 
h ... ert andet sekund dor et 
[).1rn al sult eller af eo sygdom, 
der OClllt kUfll\(! ~h3ndles. 

lIvordan politikere og plan
læggere fra hele verden tog 
imod det dystre syn, er svært 
at sige, for dukke~ mitte af 
sikkerhedsgrunde iltJte bæn-

ges op i nærheden af hverken 
Bella Centret eller byens h0-
teller, 

Til gengæld tog de f1esle 
københavnere godt imod del, 
der medie dem fra bygninger. 
trafikfyr, træer og bænke. 

~Det har vi i ... elfærdslan
dene (orljentat kikke ~,~ sag
de en ældre dame på sin vej 

forbi en bunke slappe bome: 
skikkelser i mørkt stol_ ' 

Mørkt fordi det hovedsag
ligt er farvede bom, der dor 
sultedodco. 

KunstbemefIC er fremstil
let al sækkelærred og fyldt 
med tegLmel og matador
penge. 

GaJschiøt Christophersen 

Hvert andet sekund 
dør et børn: Storke
springvandet l'T elof dl! 
stedeT, hvor ~dode bOI'l/1I 
skI/lie l/IOI/I'! iii ('ficr
lal/ki' Itlldcr d('1 sociale 
topmøde i Koben/IOVI/ , 

Ml'1I kommuncn ville 
ikk" fi/lde sig i ,del! 
form for udsmyknillg 
og fjerl/ede , 1;geJlefl -
olllorstærkede dermed 
den symbolskc virk
nillg, nUlle1' kUJlst",,
rell Jens Galst.:";ot 
CllristoplJersclI. 

','!:!E':lI'::l!E::::ll Foro: JOII jorgcllsell og 
..;. SOT/lil SteffelI 

var ogsa manden bag en af 
sidste års meget omtalte ha!)" 
penings: En flok skulpturer fo
restillende inru-e svinehunde, 
der blev opstillet i con l~ng 
række europæiske storbyer. 

Der venler formentlig hap
pening-kunstneren en regning 
fra Renholdningskontoret for 
gade og ... ej i Knbenhavn, opIy-

scr chefen Leif Ilmiug Jor
genscn, der dog i lobet af da
gen indst illede indsamlingen 
af dukker, så det kun ... ar drm, 
der var til gene (or trafikken, 
der endte i kormmmens lad
vogne, 

Leder side 2 
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Udklip al: 

Dagbladet, Ringsted 

7 N;~S, 1995 

»Døde« dukker i 
Københavns gader 
750 tøjdukker fyldt med 
rødt sand og bundet fast 
med kæder var det syn, 
der i går mødte køben
havneme rundt omkring 
på byens gader og plad-

"" Tojdukkeme er en sym
bolsk kommentar til FNs s0-
ciale topmode Ira billedhug
geren Jens Galschcit Chris
tophersen, som på den 
måde vil gore opmærksom 
på, at der i 1995 v~ do 13 
millioner bom pa grund af 
sult og mangel på medicin. 

t Jobet af ugen bliver der 
uddelt lige så mange ~værdl
beviser .. på skoler. institu
tioner og i offentlige bygnin
ger. 

Hvert eneste af dem symbo
liserer et menneskeliv og er 
påtrykt en opfordring lil at 
passe p! sedlen og ikke be
handle den med samme lige
gyldighed. som vi behal'ldler 
boms liv. 

Jens Galschoit Christo
phersen siger, at han med 
værdibeviseme vil koble død 
og penge sammen. 

- Ikke lor vi sænker vores 
levestandard i den vestlige 
verden. kan vi forhindre. at 
derogsa de næste år dor 13 
millioner bom, siger billed
hugg8f'efl . som også er man
den bag opstillingen al 20 
_i ndre svinehunde« i euro
pæiske storbyer. 

c 

Næstved ridende (Y) 

7 '~~-\ ~CQ5 
' I" ..... . , ..; ... 

"Døde .. dukker i gadernelol4 
.750 tejdukker fyldt med rødt sand og bundet fast med 
kæder \"a r det syn. der mandag mødte københavnerne 
rundt omk ring på bye ns gader og pladser. 

Tojdukkerne er en symbolsk kommentar t il FNs soci· 
ale topmøde fra bi!ledhuggeren Jens Gals<:hoit Christo· 
phersen. som på den måde vil gøre opmærksom på. at 
der i 1995 vil do 13 millioner børn på grund af sult og 
ma ngel på medicin. 

l løbet Ilf ugtm bliver der uddelt lige .så mange .. vær
dibeviser .. på skoler, insti tut ioner og i offentlige byg
ninger. mB) 

Udklip af; 

Hor!ens Folke blad (Y) 

7 MRS. 1995 

»Døde« 101'{ 

dukker i 
gaderne 

KØBENHAVN - 750 tøj
dukker fyld t med rødt 
sand og bundet fast med 
kæder var det syn. der i går 
mødte københavnerne 
rundt omkring på byens 
gader og pladser" 

Tøjdukkeme er en sym
bolsk kommentar til FNs 
sociale topmøde fru billed· 
huggeJ'1!n Jens Galschøit 
Christophersen, som på 
den mdde vil gpre op· 
mærksom på, at der i 1995 
vil do 13 millioner bom på 
grund af sult og mangel på 
medicin. J lobet afugen bli
ver der uddelt lige sd man
ge . værdibe\'iser .. på sko
]l'r. institutioner og i of
fentl ige bygninger. Hvert 
l'ne~tc af dem symbolise
rer et menneskeliv og er 
påtrykt en opfordring til at 
pa~se på sedlen og ikke be
handle den med sam me li
W'gyldighed, som vi bl" 
handler boms liv. 

.. - ~ 



Udkllp al. 

Information (UP) 

7 MRS, 1995 

Selvom rnan er død 
kan man godt være i vejen 
l gbr anbragt.e et hold 
unge mennesker 
kunstneren Jens 
Golschiøt 
Christophersens 
dukker af døde børn 
rundt om i 
København. En 
hacpening i 
an edning af 
topmødet, der 
imidlertid ikke forløb 
uden forhindringer 

pA STEDET 
AfKARENSVIlERG 

Ikke alfe, !jorn net Sociale Top· 
møde hor br/lgt ti l hovedst:>.· 
den, bor på 1I 0~1 Scnndinnvin 
Ol! Shl'rllton. Den fyn~k .. 
kunstner, Jenll Gn l~h iot Chri· 
IItophl'f"9l"n, o/: hona hold nr 
I~rolp'-'n! hor for eksl'mpel lil. 
hral(l. nnlten på Sundhol",_ 
. Mndrn1l-<;ernc er forbonde t 
hftrde-, 10;:)0 han bcret~, do , ·i 
denn .. tidliGe nmndnl! morGen 
træffe r hom p/I - Knlttlrrnbrik· 
krn., vil! 1\ vi.~ Sum/holm. I>t>t 
er herCrn holdet, der lIl6.r fur 
FN·hnp/X'ninJ::rn 13 millio"er 
lill, er blevet IIkorret indpn~ ph 
mondehjemmet,!IOm vi ('G('nl· 
lig l!ik "G troede vnt overll!'-
1:11-,'1. Mrn det er villt ell gom· 
01('1, lom IIfdl'ling, dtl hor raet 
IJv~rlndt, mener Golschilll 
CllnHtophcrllrn. 

O",krinG 30 unge mennp
øker l'r i f!Crd mNl ol iføre Bill 

:>.roojdslt~. Om liclt ~ klll de ud 
og hn·nGr '.tilde bom' op i by
en~ lyjC1.r.pæle, lrenke dem til 
I..'llnke og parkomdre og an
Ilet mUT- og nnKClrllllt. 750 
børn' er der, at: de rulgea på vej 
ud i hyell pf ikke (/!:lITO end 13 
millioner _vfl'nlibcvi!er. pdly
denIle vrerdien or et menne
~krliv. Ant.oUt't IIVnn'!r i f!tlge 
kun!lnl'rt!n til , hvad der hvert 
Ar dor .. f bom. 

.Hvert ondet !!ekund dor et 
bom nr lIult eller 'YRlletmme, 
Bom nemt kunne helbrede9~, 
sthr der pd de lobeselllcr, der 
a:untidi!;: m('(] ophængningen 
af dukkerne uddeles til forbio. 
rn"('r('ndc. Jo:n drl Ør de mlln
Ilr mi11ioner værdiht'\'iaer er 
blevet fordelt til snmtHge sko
lrr og bomein~titutioner i 
Stork~oonhovn, IlYetr de økal 
AAllte glmg i debøtten blandt 
ungllommen. 

Hvonlan }Un!lpeme eT ble
Vl't ~omlct? Jo, Jen~ Golschiøt 
t:hri .. tuplu~rtl'en spurgte på sin 
ae llo;:ll!.e fernisering, om der 
vor nogen nfde tiløtedeværen
de, der hlIVde Iy~l til al VæTe 
mro - ng det var der. IlIær fro 
kullun:entret .Rampelyset_ i 
Odenal' og frø ungdomakollek· 
tivet .KakkelgArden~ aamme
.. ll'd~. 

Dynget' al dukker 
BlITnedukkerne befinder øig 

i depoter n,ndt omkring i by
('n, ""- O" holdene er klIIT, går 
tu rrn til Brolre8l!l!Ml træde lige 
\·('d Nytnrv, hvor dl) føMl I.e duk
ker ~knl l!Cnke8 pli pinds. Duk
kerne er lovet ar sto r. fYldt 
med nKlt tcglgrus. De er uOO
stl'm01('Hgt J~orktrørv('de -

'3.verdena fnrvedo' - og lem
melig tunge, hvilket fAr dem 
til at ae meget dllde ud, nAr 
man løller dem. I gArden h08 
Socialpædagogem!'ll. Landa
forbund ligger de i etoro dyn
ger i den atme ailende regn, 
dækket af grønne pre8ennin
ger. AIlsociationerne er lige d. 
uundgåelige, som de er nærlig
gende. De lill for mange tv-bil
leder, man hlU' 8et, (ta jord
ekø.!lv, epidemier og lultkaLa
alrorer apoler bliS' øjnene, 
men, man Btår oS' tygger på 
den Ilimrende tebirke8 med 
kerner, fotografen hlU' frem
akllfTet. Vi nliede ikke morgen
møden, (Øf vi skulle afs~ . 

Red benet 
Men kontrasterne er - med 

et fynsk udtryk - pudsige. 
Jena Galachiøt Christophero. 
Ilena barneblllll, en kvik 
kmcgt. der har meget ringl! 
lighed med et su.ltends negt!r
bArn, tager plads pA toppen øf 
en st.o.k 'lig' og bliver nok så 
fomejet kørt på Ilækkovof:l1. 

Og hjælperne er i glimrende 
humør, meJ18 de kører sække
vogne frem og læMer 'bømelig' 
pio. . • Red bend, ikke blllllet-, 
lyder det gølgenhumori~tiøk, 
dø et dukkeben felldet Bløsken
de ned på den vlide jord. _PeB 
på, Brian, du tabte en arml Vi 
akal jo nødigt ha' huda(økrab
nmge;' (ra morgenatunden· , 
kommer det fra en anden. 

Dc fir nu ogsA brug for de
r!'ll. "ode hwmlr. Det er piMe
koldt, og det regner, og tnWI 
kan ikke have hanlbker pil, 
når man !kal klatre n'nrl t og 
IAae metøll",nken, der holder 

._----- . 
t.!r~~~;~~~~r-o~:uhOt(f,~ 
BYcdomrnr, deT kunne helbre' 
de .. Kurt 750 de 'd/Xh bøm' 
fyldt med rødl teg/grul "'on 
bukun i KøbenhouII 
Foto: Em$! Niclurt 

børnene på plads, [06t til df!t 
hlljtøiddendc, iskolde metal på 
et traflbki lt. 

Selvom der ikke mangler 
opmuntringer. En gammel 
dame, der gAr (orm, udbryder: 
_Det er godt at I laver del her, 
(or ellere kommer de føltige 
bara op og Ilår Oll ihjel.1 

- Hvoreller hun tænkaomt 

~~~%~~~!~t hor v,i sornkUg 

Men 8tadsgartnere.o 
At anbringo dem på parke

ringeøki!te og lignende ville r 
aig nu og86. at være en f~ILa
gelse. Det erfarer jeg om eiler
middagen, da jeg møder hele 

, holdet igen kommø Ytuldrende 
. i nok og (ølge ind pli. RAdhWl
pladaen med døde dukker 
hængende over øku.ldrene. · 

.PoUtiol hlU' været meget 
slIde_, alger Jena GalschilIt 
Chriatophotllen. _Nogle l teder 
har de Sligt, at vi skulle fjerne 
dem, fonli vi ikka havde Ilet 
tilladelse, og si hlU' vi bare 
Bagt OK O( or gået igen_ . 

• Men pludselig opdageda vi, 
at der kom den ene vogn eller 
den IlJIden kørende med duk
ker. Ligesom de der ligtrpn!
porter, mon øer i borgerkrige, 
alidnn nogle åbne varebilH, 
hvor man kBn Ila~ke ligene op 
bIlgi, og hvor føreraædet er 
!<kilt ar. sIi man kan holde ud 
a~ VfCre der for lugten. Sddan 
nogle har stadsgartneren! De 
bruger dem aelvfølgeLig til Dit 
muligt lindet, men nU blev de 
alisA brugt til dukkerne. Ad
skillige af de der kommunale 
vogne med .tore læs dukker_I 

_DemAtle ikke hænge pit af
fllldll5tativer eller bæuh eUer 
skilte _ bAdodet ene og dat 1lIl
det. Så jeg hBr ringet til dem 
og aogt, hvad filen det er for 
noget. Og sit aiger de, at de 
kun her fjemet dem, der er 
gAet i øtykker, men det paaeer 
ikke. Vi har checket dem, og 
måake har der været to, der 
var gdet i ,tykker. Men i øvrigt 
er det !lidt tt-glmel, der er in
deni , aA de foruren er jo ikke. 
NAr de hiver dem ned I beno
ne, .ledr de imidlertid i .tyk
ker, d det er (aktiøk dem IIClv, 
der har ødelogt dem. Men nu 
ved vi, hvor de ligger, d vi reg· 
ner med at ta~e ud og honte 
dem Igen og atllle og roligt øy 
dem og øl sætte dem op, hvor 
de ikko genen!r øtadsgartne
reno, ølutter Ga1achiøt Chri
alopher&Cn optimilltiak. 

rå:;:!:e;~ ~od"}~t~~~ 
aet eg tager de dukker, hjæl
peme i mellemtiden hor deko
reret RAdhuaeta trappe med, i 
øjl!lllyn. . 

Den ene æger Cat i dukker
ne og ,mider dem om bag balu
straden. Hvorved hlln opda_ 
ger, at nogle af dem er hcnket 
fast. .Vi .knllige have en bolt-
øllkø., rAber han over akuldo
ren og forøvindcr ind pA 
JUdhuect. 

En ung msnd, dl'f kommor 
forbi med ain indkøbspoøc, går 
hen, tager forøigtigt dukkerne 
og IfCgger dem tilbBge på plo.ds 
fOraJl trDppen. 

I 

Udklip af: 

Frederiksborg Amts 
Avls 

7 MRS, 1995 

»Døde« dukker i 
Københavns gader 
750 tøjdukker fyldt med 
rødt sand og bundet fast 
med kæder var det s:tn, 
der j går mødte køben
havneme rundt omkring 
på byens gader og plad-
ser_ 

Toldukkornø er cn sym
bolsk kommentar til FNs so
ciale topmooe fra billedhug
geren Jens Galschoit Chris
lophorsen, som på den 
måde vil gore opmærksom 
på, at der I 1995 vil do 13 
mil lioner bom på grund ar 
wlt og mangel på medicin, 

I lobet af ugen b~ver der 
uddellllgø så mange -værdi
beviser_ på skoler, Instltu
Uoner og I o lfent11ge bygnin
ger. 

Hvcrt en(l510 af dem symbo
liserer et menneskeliv og er 
påtryk t en opfordring til at 
pa~se på sedl.m og ikke be
handle den med samme lige
gyldighed, som vi behandler 
boms liv. 

Jens Galschoit Christo
phersen siger, al han mod 
værdibcviseme vil koble dod 
og penge sammen. 

• Ikke f O( vi sænker vores 
levestandard I den vestlige 
vcrd(ln, kan 'Il forhind re , al 
dor også de næste år dor 13 
milliOllor bom, slgcr billed
hl.l9geren, som også er man· 
den bag opstiUingen af 20 
. Indre svinehund ... i euro· 
pælske storbyer. 

.... , 
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"l) Kommunen er rasende over aktion: 

Kunstneren Jens 
GilJschløt Christo
phersens seneste 
udspil er 750 dukker 
I børnestørrelse, an
bragt rundt omkring I 
København for at 
symbolisere de man· 
ge børn, der dor I u
landene. Kommunens 
folk rorstærker sym
bolikken, når de kø
rer " ligene" bort på 
ladvogne. 

AI Ti/re Maria lI'illl/rer 

• Oocle bom i IYRlep.-cle. ~ 
bygninger og ved springvand. 

Der sætter Knbenhavns 
KOrMlunes renholdl\ing9~ lde
lin!! grænsen, 

5.1 næsten (nl3n er vel kom· 
mun~1) lige sti hurtigt, som 
b',lIe<;1kunstner Jen~ Galschiot 
Christophersen h:cngte ' 750 
bUTleskikkelser Of' som Sym· 
bol ~de 210.000bnrTl, derviJ 
do af sul! og srg,JOJll i dt:n 
tredie verden. mens topmodet 
\'arer. klippede knmmunelU 
udsendte k3!demc af brIrnf'fle 
og t r~nsporteretle ligene bort 
~ I:ltlvogne. 

Kunstneren tilfreds 
_Det scr lakt isk mere ma· 

k~bert ud. end;el!: selv kunne 
na\'e gjort det. stIdan som t.Ie 
!~sscr bunker af lIdotle bom_ 
op ~ \'ogne og korer dem 
\'æk, Oerer meget n}'gtninge· 
lejr i Rwanda n'l~r det._ siger 
lmmtllt:reTl, Iler \'ar tilfreds 
mt'd kOlll1nUIlCUS bidr~g til 
hln$ h~ppcninl:. 

SiRt..:t rr ~ t hU$!al FN lup' 
modedeltagenlC p,1 den g()-

ikke ha 

bale ubalance mellem rig og 
fattig og mindedem om. atder 
hvert andet sekuhd dor et 
barn af sult eUer af en sj'gdom, 
der nemt kwme behandles. 

H'-ordan politikere og plan
læ"gere Ira hele verden tog 
imod det drst re syn. er svært 
at sige, for dukkerne mAtte af 
sikkerhedsgrunde. ikke hæn· 

=== 

ges op i nærheden af hverken 
Bella Centret eUer byens ha
teUer. 

Til gengæld tog de Ileste 
kobenhilvnere godt imod det, 
der modte dem fra bygninger, 
tralikJ'yr, træer og b3!nke. 

~Det har vi i \'elfærdslan· 
dene fortjent at-!<ikke på,« sag· 
de en ældre dame pa. sin vej 

forbi en bunke slappe bøme
skikkelser i mørkt stol. 

Mørkt fordi det hovedsag· 
lig t er farvede børn, du dør 
sultedøden. 

Kllnstbornene er fremstil· 
let af sækkelærred og fyldt 
med teglmel og matador· 
penge. 

Galscruot Christophersen 

var og~ manden bag en af 
sidste MS meget omtalte hap
penings: En flok Skulpturer f()
restillende indre svinehunde, 
det blev opstillet i en lang 
række europæiske storbyer. 

Det venter formenuig hap
pening·kunstneren en regning 
fra Renholdningskontoret for 
gade og vej i Kobenhavn, oply· 

Hvort andot sokund 
dør ot børn: Storke· 
springvandet er et al de 
steder. hvor iidode bon/K 
skulle malle til e/ler. 
tanke /fllder det sociale 
topmøde i KøbellhaulI, 

M en RO/ll;minen ·ville 
ikke /illde sig t den 
form fur udsmyklling , 
og fje rnede »Iigene« -
Uf{ /ø" .. tarkede dermed, 
den symfJolsk~ r;"k. 
lIi" l(, /I/eller k ll1ls tlle
ren Jells Calschiot 
C/lr;stopltersell_ 
Foto: Jall jorgeIIselI og 
S øren S teffelI 

ser chefen Leif H~fTjng Jor· 
gensen, der dog i lobet ~ dJ· 
gen indstillede inds:.mlingen 
af dukker. sa det kun var dem. 
der var tU ~ene for trafikken, 
der endte l kommunens lad· 
vogne. 

Leder sIde 2 



Udklip al: 

Amlsavisen Randers 
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TV-MENING 

\ol~ 

Af vic.bo'1lmr!ter, ov,rlærrr 1-' 
Hann,Jø'1l,nsrn, Hobro . 

ANMELDELSE ~: 

Global 
samvittighed? 
Det lød naturligvis smukt, da begge nyhedsud· 
sendelser kunne berette om udvik llngsmlni5ter 
Poul NIelsons gave til seks u-lande. Oe lleste 
dan5kere synes sikken, at Ideen om at eltergive 
giilllden ar et fint træk, men det er da klodset al 
samme minister, at hen Ikke 5erger lor et have 
Folketingets opbakning. Oet vlmer ut roligt ama· 
tøragtlgl Både Venstres Ulfe ElIemann.Jeosen 
og konservatives Hans Engell undrede sig I 
hvert lald over den facon, hVQrpå nyheden blev 
præsenteret. og kun Ulfe Ellemann·Jensen kun
na umiddelbart tilslutte sig den gode tanke. 

En al de meget triste nyheder var drabet på to 
unge soldater. Det vlr1cer a llld meningsløst, når 
så unge mennesker dør. MiUtæret 'kan selvføl
gelig væfe en farlig arbejdsplads, men i lorhold 
III de mennesker, der daglig t lærdes de r, er det 
åbenbart meget få ulykker af den karakter, der 
sker. 

Splifakerena melding om busdriltØfl I Esbjerg 
led Ul at kunne løses, da Indslaget startede, 
Idet 80 nye ledige chaullerer yer kaldt III ansæt
telsessamtaler. Men naturligvis var det blot en 
al de fikse Introduktioner nyhedsudsendelseme 
af og Ul bOJg,r, lot It holde vi tv·seeres op
mæritsomh.cl langen. Del" It aUlgevel Ingen løs
ning lige om hJemet. o. 80 personer reducere
des I løbet II det mInut, Indslaget varede, ha
stigt III ca. 10 reelle ansogere. Det lyder som 
om, konftlkten ror alvor er gålall hårdknude. 

_UdstIIUngen. al en maue tøjdukker, der 
slIulle lItuslrell nødlIdelIde børn I verden, run
dede nyhederne af. H~m har dog lundet pil! no
get så utlllalende. VI kan Jo ikke Iretse hete ver· 
dens belolknlng, hvorlor skal vi så pådutte, dår. 
lig samylttlghed over hele klodens fonrædelig
heder? 

Udsendelsen ReponageholØet var som sæd
vanlig godt skluet sammen. leon Dwllds krimi
nelle karriere, som han selY betegnede den, rul
lede over skærmen. Hans udtalelser om, at lem 
år I lsolatlo~ og syv andre år I fængsel. var en 
erhvervsrlslko. som lian haVde kalkuleret med, 
led måske nok I mine Illfer Udt fOl POppel Af
slu tningen på ltdsendelsen als l0 rede dl også, 
fangens fortrydelse over spJid te år. 

Begge ty-kanaler afsluttede aftenen med end· 
nu mere stof fra de sociale problemers holde
plads. Begge udsendelser var ganske udmær· 
kede, men det var nok en aften med lidt lor me
get al den samme skulle. 

TV2's krimiserie r så Jeg ikke. Den ene var en 
lortsat serii, og den anden sluttede på den for
kerte side .f midnat. delll sene tidspunkt er 
selvfølgelig fini for B·mennesker, men hvad 

_ med alle vi alldre, der mOd,r tielllg l på arbljde? 

'"'\ 

Udkl ip al: 

Arhus Stiftstidende 

7 i1RS, 1995 

EtlCmakabert døds
show i København 
Hundreder af dukker bliver lænket til bænke og 
lygtepæle afkunstneren Galschiøt Christophersen 
Af Henrik Hermann 
Reaktionerne er b!de nysger
rige blikke og" forargede ud
brud blandt de forbipasseren
de på Stroget i København. 
når de bliver udsat (or kunst
neren Jens Ga1schiøt Christ0-
phersens topmooe-happe
ning. 

I alt 750 dukker i bame
størrelse, som skal forestille 
døde e ller døende ~m fra 
Den 3. Verden. Dukkerne lig
ger lænket sammen på gaden, 

750 dukker har 
Jens GaJschiør 

spredt j 
Købenlravnjor 

at give 
topmødeIS 

deltagere noget 
Ollanke ol·er. 

og de hænger i annene eller 
med hovederne nedad i lygte-
pælene. . . . -

KunsIneren. der blev be
rømt for griseskulpruren, der 
symboliserede den indre svi
nehund, tager udgangspunkt i 
de t faktum at 210.000 bøm 
vil dø af sult eller sygdom. 
mens FN-topmooet afvikles i 
København. 

_ Når jeg laver denne hap
pening, er det ikke kun, fordi 
jeg ønsker a~ synliggøre den 

globale ubalance. Det er ogs! 
fordi jeg vil gøre verdens 
statsovcthove:der opmærk
som p1, at der er en verden 
udenfor København, siger 
Jens Galschiøt Christopher
sen. mens han understreger at 
ct barn dør hver ll/ldet se
kund. 

Foruden de 750 dukker har 
kummeren fået fremstillet 13 
millioner værdibevis.er, som 
hver symboliserer værdien af 
de menneskeliv, som vil gå 
tabt i 1995 på grund af difli
ge levevilkår. Blandt andet er 
der påtrykt provokerende 
slagord som _Behandl ikke 
sedlen som et menneskeliv -
smid den ikke på jorden«. _ 

I en bunke 
Når FN-topmødet slutter 

på søndag, vil bømeduk};eme 
blive samlet i en stor bunke. 

- Del sk.ll være det grote
ske billede på topmødets ud
gangspunkl Værdibeviseme 
vil flyde overalt. som et sym
bol på. It det farvede barns 
liv øjensynligt ikke en gang 
er det papir \lzrd. beviset er 
trykt på. Vi behandler liv 
med samme ligegyldighed 
som vi brugcr papiret. lyder 
dc provokerende ord fra 
kunstneren, som ønsker at 
sætte spørgsmålstegn ved dcn 
vestlige verdens etik og mo
r.Il. 

Udklip af: 

Jydske Vestkysten 
Esbjerg 
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- Ikke før vi sænker \lores levestilndard i den vestlige 
verden. kan vi forhindre, at der også de næste år dør 13-
millioner børn, siger billedhu9geren Jem Galschøit Chri. 
stensen. 

Døde dukker j Københavns gader 
750 tojdukker fyldt med rodt sand og bundet fast med 
kæder va r det syn, der i g1r mødte Iwbenhavnerne rundt 
omkring pa byens gader og pladser. Tøjdukkerne er en 
symbolsk kommentar til FNs sociale topmede fra bi!Jed
huggeren Jens Galscheit Christophersen. som pa den 
måde vil ge re opmærksom p3, at der i 1995 viJ de 13 mil
lioner born p~ grund af sult og mangel pa medicin. / 

! 
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A partlr du 6 matS, JOUT d. I'ouverture du sommet, des millJen d, blfletl de 
banqu.e nront dlstrlbults - patullemerrt - illr.I\'I:l'S toute la .lIIe, Valeur de 
ces CØtlptJfIS : treiz. mInIons. C ......... le nambre des enbnU qut mounOl'tt 
deN le monde cl'tte anMe 1tfIeOte. LI !au_y,,,, Mt "" artIste <bnols, 
Jena Clvlslopl\<er.oen, qul .xp<I$I! PIIIr aJUeurs au Ionun des ONG. leoI EtiItI, 
qul dlsc:uteront dcs ~u.5tIoM de &/0$ JQIIS pa5seronNt$ illa calssa ? 
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Boutros-Ghali calls for a new 'social contract' 

Uphill to' the summit 

\ 

U.N. Secrtt:u-v-Gener.1l 
Boulros BoulroS+Gllåli yester
<!ay caJlctl for a new social 
(onmet \0 heIl' er.Jdicatc 
poveny and bridge the wide· 

jog gal' bctwecn Ihc worltrS 

Reflection is not eno ug h 

byThOif ""'" 

poverty and 00 the cdge ef ly SOO n:pre5Cnl~liye'S af 
' . L _ •.• __ _ 

" '\ ••. ____ ~ __ .. starvation. NGOs tumetJ up for unly 140 
• ..:::.." -~~-UM:...apcAinJ; o'--.:DacSocial SUmroiL ..... hicIUs . ...licl:cts Io enter Ine "Jena/')' 

• . the social summil the Sccn!- to tie allended by ~ Ih;m and the mlin commiutc mcc· 
tary-GeneraJ said Dnc should 119 world politic.1l leadcrs. tings. 
ask $Orne se3J'Ching questions .... iII!ry to $eek iUlswcrs to "Wc amved hen: from 
about [Ile trxlc n=cord of a reduce - and perh:r.ps eradicatc rhousands Df miles away, bra
workl body (reate.:! to bring • povcny from !he face ol tbc ved the biner rold in Copen
peacc. and cconomic harmony eanh. h>lgen aRd alICe wc gel bere. 
to peoplcs all over lhc world. 1lJc Group Df 17 (G-n) wC:;JJ'e told [heil: ~c only a 

"As wc celebratc out 50th developing nations admitS limitcd number of scats for 
annivcls:u')', wc should~ ask this will be a daunting laSk NGOs," a visibly angT}' Amit
ourse!vcs how seriously wc ;ltId U~ an ~pt rnountain-eli- ava Mukherjee, he~ of thc 
have taken OUT eh:mcr com- mbing ;ltIalogy for the summit South Asian Dcve!opment 
mi tnx:n ts," Ile $.lid. proccss. C~ucus told Teml ViVi!. 
1bc tharter gives thc U.N. the MWe have all come helt: ~We would have lIad a riot 
resjXlnsibility to improve Ihe 10gethcr to scale thc s:une Of\ OIlT h;ltlds:' he said adding 
social and ecooomic well- summit. to eonquer the same that most NGOs are ca!led 
being of people thc world mountain: that of human lobbyists heeau.se Ihey inlcra
over. 

BUI 50 yt:m - and thou~ 
of U,N. resolutions l~ter -
about 1.3 billion ptople slil1 
eontinllC to live in absolute 

Sit up 
and take 

notice 
During tbe w~k-Iong Soci
al Sumrnil. 210,000 chil· 
dren around Ihe world wiU 
die from poverty'-rdated 
hunger and disease.. 
Danish artisi Jens Gal· 
sc:hiot has decided Io dr::lw 
the attention or world lu
ders gathertd here by sal
lering SOO Jimp, !ire-sae 
rag dolls alnng Coptnha
gen side\lOalks. 

" I ,..;1111 to dr::lw al1enti
on Io the injusti~ .lod 
poverty that makes so 
many peøple die," s:ays 
Calsc:hiot. ''The doll.o; are 
nlY way of vomiling.'· 

misery, whm:ver it may be, ct wilh delegations IO get thcir 
and whocvcr may be suffcring mcssagcs ilCl'OSS. ~Bul ironi
it," said Cielilo Habilo, Phil- eally, wc (U'C 001 even allowed 
ippine's sccrctary of soci()- to ctller thc lobby whcrc wc 
economic planning lold delc- art exp«ted to do thc Job.-
gates. bying," 

Speaking on beh~lr of China "(f wc don'( do Ihis. the vc:ry 
and 132 dcveloping nations, purpo.se of our participation in 
Habilo rcilef1lite!l thc Third the summil is ncgaled. M Ile 
World ea.lI for the matioo. of addc:d. 
an Internalional Fund for 
Social Ocvelopmenl, 

1lIe Danish prime In inister 
Poul NYNP Rasmussen told 
the plenary that while no 
counrry can c1aim \O havc sol
ved i15 social problems, all 
counuics haye one thing in 
com mon: kSuch problems an: 
:ul otfencc to hunun dignity 
and a thrcal 10 mankind ir 
lhey <= not ancnded IO in 
time.H 

'The INe significancc of the 
summit wilJ bl: nx:3."IKd by 
wllat happens af ter the sum
mit," he ~id. 'lhe difference 
betwccn the past ~nd the fum
re should Ile Ihe iocrcased 
3warcnes.~ and mobilisalion of 
re:lources for weial develop
ment." 

As Ilte summil opcned, IIC!J1-

Most 3CtiYists ~l1ending the 
opcning watchcd it on closed· 
c:ircuil television in the lounge 
oulSide. They said ,Ile succes:; 
Of faUure of the Social Sum
lIlit will eVcntu3l1y be measu
red by the :unounl of ~
ces made avaUable to devel()
ping nations. 

lan McFarl:llle or the British 
group. Act ionai,j, saKt that 
unless the rnx:cssary mcdu· 
nisms art .set up for a summit 
follow-up. alt lhe uphill climb 
of tlle summil would be 
wastcd. 

.... They art elling Ih!: sum mit 
a rdlection. but thaI is no 
g\JOd. We can't spend our 
time ju~1 thinldng. It is 100 
1~le now. B3sic~lIy wc oon'l 
have thI! time to think any 
m= 

An Inler Press Service Publication designed and produced al Det Fri Aktuelt MiM 1:;~mc.']IPS 



maver eller varmt for-

brændt skind. Skindet er 

brunt læned og indvolde

ne røde knuste teglsten. 

M ultikullSLllcre ll J~ns G~llchiot har bragt 500 .Jukker 
ul Kobcnhal'n Sflm symbol p.;l de 210.000 oorn, der 

enten vil do af sult d ier p.;l gtund lir mangel p~ simpet 

medicin i tolKt af den uge, de t sn.c;~!c topm,'Ilc '":Iler 
- Jeg forsøgn at rettc npm:trb",mhcl!m moo det ah,lr· 

li l:'lC problem, jeg synes, vi lever med i da~. h\lH.I den \llet· 
færdighed og Ilod, der gllr, at V()re~ sønner og I'ores dlllle 
mi betale prisen med deres ep;et li v! 

- Dukkerne er min m~de M .brn:kke mig. p~ - sdl'nm 
mine lig ikke !ugter, og sc1vum du iklec scr en b:lTneh~l1d, 

del bcv~gtT sig, d h~ber jeg, :at ,ymbolet et d stærkt , at 
folk ikke glemmer det. 

- Der er ingen tvivl om, . , topmodet hn vær(" l'"lI del af 
løsningen. Ocr sidder de mcnnctkcr, som har nuglen. N~r 
jeg ,iger, II noglen ligger hn! 05 i de rij:e bnde, er det ikke 
fordi vi er klogere - men vi har pengene, og pengene er lip; 
med Iloglen. Hvis vi besluttede 05 for, at bornene af denne 
verden ikke skulle lade livet, fordi vi iklee kan finde ud:af at 
dele goderne, d ville alle de hc:r lig ikke Ligge p:\. gader og 
IlI1Cder i København i dag. 

Jens Galsebiot deler ogs:\. 13 millioner værdikuponer ud 
under topmødet som symbol pi allc de børn, dcr vil do i 
løbct.f 1995. $AS 
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dJnskernc volr mere i t\;vl: 
. H\'em er hende dcr,q pege

de nete ;eldre medborgere, 
p~ Gammel Torv samlede 

kortegeo præsidenuruen med 
InlJ;c up igen, rundede Amoll ie
holven og korte til SUlens Mu" 

scum fo r Kunst" 
Klokken 18 endte præsi

denurJens eftenniddolg som 
turist i Kobcnhavn med smor" 
febrIld , ol og snaps på Restau" 
·rant Set. Petersborg i Bred· 
gade, 

t dag til ;nOfhcn - på kvin
dernes intemltionale kampdag 
- skal den amerikanske præsi· 
dentfrue bcsIlge dronning Mar
grethe på .. \m~lienborg, 

Herefter st;\r den pa brunch 
med endnu ~erc k\;ndcr. Nem-

lig ministrene Mimi Jakllb~n" 
Jytte Hilden og :mdre i Gen 
amerikanske Jmb~ssJdors bc"l
lig i Hellerup, 

Natten til i dag Volf jlr:t:si
denuruells egco, Men in.\:c:1 
vine i går sige, hvad hun bl·de 

Til te hos 
Margre"the 
:tt" !;,~1tI 1:1111: :~,,:::: '.,~.: Ill,J!~;;O: r'~ l>\1(! ' 

.,i..: ~ ."::',' r\;;·IlI!;C~. Bur.:,:cl c 
.. !)o,:\ er ~ll :.t:t'riic d.lll1' 1". :,:.11 ,'::11.: :1 ::1::: ..:l :::11:;(1:\" 

rk;: .1:]\t:~ti.;;1II~KC ;l1", l 'lil' 
tk r:!ir:JC iBbry (;:;;11"11 0': 
iin~mi:,!: .\hn:rc-tl,,:. ',nm 
jw~ I i"l 1I1:!!ll:1): !l1I~k~ en 
h:III'IHlwsllll tJl'I'r L'n :.np 1\; 

Ol-! ,'u ~iI1;;~;IP: j~i ,\ I\L:t!il"n· 
hur;:. illckn Dro11.1:n:.:..:n 
sk~i t .. sl;:J:srau n~ dcn ;.:;:C· 
n;';;:!1:';;'c ;Jt~c:.ltlC:lI"ruc ri· 
acre i ~Il str::IllI11C pr J 

,:rla1. 
E:1 iiu;: ,;r 1)(:I.!j.!c o.:r.igc 

0;11. og (kl er · .. ;:.::;g::cc:':n 
.1L .~t :1 \'C: en:..:i. ::"'t: ~!l::n. 
OIer ans..-:trcl ior c::rcj"::!!;c: 
~i\' . 

! "iUI:lim:cn ~f , i~ tl!C i 
It.·ib C,:::lr,;! ulni!:~:.:rq:'_:· 

~~~~!i~li ~:'\:~:~:': !;~:; ~~;I<.:a;~~ 
c!l'~ \"; ' 'lo ,-I1I:;lgcrc: \":1 i:l::';:
cidJJ:.lh·nr :lL1r1 jti GC1! t:n.: 
~;.!c slj.!er. ~t det ~Ull d 
1"C")!<.'lim:C"r 'Il! p;., dc;) :1l1(k:1 
5ilic. ~l d<.'t kun t:~ :';..;n t:r1-

kell.::, du !i.C!\. ,~: ,1l\~\";jri::; 
ior ~t i,~<.C l'>!!I,; ;Jro~:e:n, r. 

\k11 fJklJ cr, al ·;1 alk 
'·cd. ~t der .:r ~ho\' (or 
s.,m~ rb.:jU.:. i~c:: nni;cr 
kim e:':IC;: stnUe c;:cr e:t
dC::·:i lin':l'c det: ,::t· t:;:,;. !I:l:, 
(k! ;'oulnl.::r :11 \'flr t·dSltkn-

(ur y!a:u.:r, 
.Vi kun:!c bodt iortælle ;.lig 

progrJJnnlet" nten s.'t ,;Ile \; 
I'xrc !l()Q[ til Jt skyde cEg !:Jag
dte,"~ lod SI";lrct fra .::n af 
fnrsled~mer.s sikkerheds· 
:næad p;l to me:er 0& noget. 

'l).! ·I ;:~\~lr ci:cr ,,~t.:i;':1: :tll!· 
:,,~h~'i! "g :Iln";:\"c!sc,,' :..,~ . 
ok :1.::::;')" hb, 

SI<ydcr det fra os 
\.-tO!1 Ii.:l 1tll'.1 ~t :at.:e r : 

,\t:~ ... :,:- ;';)11\ ),lar:;rct::c 
I)P,,~ ;;:d ;::·1 i , ' nl;::t:lr~:;tlC!, 

]l\'"r !l rC:l:ti:l~cn nm Ild:li. 
skye.: ~:l~\"a r~~ !r~ si!: :,L::" 
;: ,':~dc: ,Dct.:r ;r.;ts;';c ric" 
(li l', :-t.,·.:;rl'l)C ;" ,;om ed: \J.t.: 
1:lOr::.: ; C;~'iC ~.l.'~e :,r ai de: 

:~: ::~::~~~~~e~~~,~tf~~~~~~ 
dec:!~ :ude her!:ic:;~ !:,::: o;; i 
1,;1i:,,~,i;el. \'j ';cd JO .-.:odl. a~ 
\"1 :I:: : . .:l ~n~'·;~r. :-'<':1,' III Il ;"1 

~~I ,~,:r;: .... skyder tkl ir:: n~. 
\'1' :::: ;i;:~ :c m·erladc ,1115;~
r,': :::.1:1\:n:.:h:," o:, li,l: ;;U:ll 

,.: ;. :\ ~ldc amir.: :":"t: '·ort 
~ ;\" " ": :':',1;\ heikr i:":':e '"cr.:c 
;1:"1. .-,: ,~ .. (' !:Iht'r ", :l:!:':: ,'m, 
ilr,,:·: ,;: ';;::lr~'t l)t:H:lr. :\:1-
:'\',1:'C: er '."(lfes - ri:t og 1lI1, 

- ,l~ .;; il:'1r ,let :l\l~ 

':\;".:;\"ar!.inlciscn er "r~
c::::,:: ei: ::er, som bind..:;" ns 
mc::::cs:':'cc :'.l.ll1me!l - : [.1-
:;:iii..:::,: \"nrt b:lU. p t:d ,1\·cr 
~lt:k ·.,:fCc::, e. ~ ~J::ci.: Drrm" 
i ~i ::i,;""::" 

' f)"f ;lrIr 
rdfid ila'
r,-f ;I/ill 
;!rrJlJI af H' 

f "'/1 till .. 
1"lm:fnr,.. ~, 
,w;:rf, /11"(1.
sill"!I/
li'N,I/, SOIll 

syn les. a( 
d('/! ~'c r
(1'':115(1('

,."lIIle at· 
o'aktioll 
va r rl/ dl/ :r 
slIIlIl .. lN:r c. 
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tet" 
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f'}"(/:.~ ijJr/!tli'l/l·1I lug siJ;f:1I Iri-eftermiddac. øg gik t?1~ 
lul' pil StHlJ.!r:r. flUor der. bley koJll SOI~1Jr.lIIrs. bl.ft: ! 

IJt:1I KOllgel ige Porce!rzllls/abTl ll og lIllIons HIJllg
hus. FlIIo; Keld NrlIJlllolt 

Hilla 

Efter sin tale på dC!t 
sociale topmøde i 
Bella Centret o g 
bes øg på et dansk 
fritidshje m tog USAs 
først e dame sig en 
e ftermiddag som 
turis t i Kobenhavn_ 

:1 (Tim: J fa,itr lViII/hr., 

• Spnrl;smo'llel om. hvad hun 
;Wn bidr3!o:e med til topnlOdct, 
:;om \iccpræsidcnt AI Corc 
ikke kan. bcsv:lrede USAs ror· 
~tcd:mH'! med et blik. som fik 
den bidcnde marlS-dlermid· 
<1.1 1: til at \;rke mild og ror.1rs· 
":~U~. 

;\1cn senere ved Den lille 
Il:!vfruc smeltede lIill.1CY Rod· 
h~m Clinton 0,11 sagde smilen
tIc: 

_Del h.".r Jltil.l værel min 
drum ai se den lille havfrue." 

Efter sin ule i l.Iclla Centret. 
frokost hos s t:.tsministe~par
rel p~ M;II;enoorg og ct bc~IJ\{ 
p.~ I\nbcnha\'T\~ Kommunes fn
tidshjem _~tr;\l;dvejena p.~ 
O~terhro tn,: flilbry Clinton cf
IcrmiddJgen In og gjorde lij:l:e 
tiet. ~l1c Jnlcrik:.nske turister 
f,!nr, n;ir de kommer ttl Koben· 
havn. 

For~t r,led kortc~en - med 
præsidenU'n.Jen i ambasSildor 
Edward S. Elsons sorte ;{orth 
Star·limousine i spids,:n for 
fem·sck.~ biler med ~m::nk~n· 
~ke og I.l~n~ke slkkerhedsinlk -
mou 1..1nf,!elinie. 

De sidste 25 meter ned lil 
havfruen sp.l/berede (ru C1in· 
ton selv om~ivet af bod)'go:lrds 
n-.: en sort hinde, eler [ilmede 
!X:)..';venheden lil TV'~I:ltioner, 
ne ~b.,ck homc~. 

Er flav/rur.n milldr/: rnd du 
CrorJr? Drt lYllrl allc ameri· 
IWII{.kr. IlIriMr.r. 

_lIun er me~ct mere fin Ol( 
s[}inkel. cnd jeg troede. P.1 dc 

Fo,nemt besøg: Rita 
S all dahl ]CS/JCrt.CII ma
lede l/fm /ægt ,:t viden!. 
m eli s Hillary Rodham 

Cli"l'}11 IwsflKle »IIrll· 
dcslf fri(irl.~lti"II/ . US/ls 
/;"s/(~d(lII/(' ha/J(le ji'a
br.dr si;; blomster nUl:/"" 
,akt al SI/Ul bl/nl. Til 

gell/.!ælrl smilt(! hUII lil 
d(!1II og talli! i 20 mi-

J/l1l11-" lI i(!d /IINddrarid 
"I-: fJw r/(lJ:IJJ.:'·" {IJII {jor
/II:llfldr(l1;,·I.~I·. lir:/" 1111/

n:r lfilllllY elil/frlll .~ ;g 
.~fllll'III·1/ III/'d Karsf,'/I 

:Hejdaljrn. ji-itirlshjclII-
IItct. 

Præsid("lIlfi'lIr~1/ III!!I//e 

""kr. at 1m '1IlS/i/willl! i 
US/l IWIlIII~ IWI"I' li1;r. ,wl 
gndt. c!tersom pa:cJ(/~(J
I!f!nll; (Nr krrr.:vrr (jill") 
111/'/.:.1'/ i lillI . . wlgt//' !IIIII 

l/i}/Kr' U. r.s kililf'/". 
!·i'lll, 

''''II'':('/lS I.(/(I(·I-:(III/"(I 

hilJ,.:dc~. jeg lt.1' ~el. kfHll(ller 
hun iilkc :d sin ret. Hun er 
meget smukkere i ·";rkejj~,c
cien.~ 5agde Hillary Rodham 
aimon OK :r;.,~ afslappet og ~hik 
ud i tic:! bidende vmd oe bc!;rn
dende sm:\regn. 

p;\ StTrll:et ,I(~v pra:sident· 
fruen ell forbipasserende :lille· 
rik:losk turisl et chok: 

"Oh my Cooood. it's Hi llari. 
Hella, !low ~rc ~·ou .• st<lmmcde 
tu ristc:! og ~k et smil og d 

~hJV' en ~od dag" tiibal:c fr.1 
fruen . 

Der med en slipstrom af ~ to· 
re amerikanske boc.!YJ.:uards i 
dyre, ~bcnst:\elldc frakker I-:tk 
ind ror lt kobc sau~-eni(s. iurst i 
Den kon~clige Porcc!3ins[J· 
briks butik o~ sfI i llIums Bolig· 
hus, 

HI'3d hun kobte. forblev en 
hemmc1ished, 

Uoe igen p.' AmJger Turv 
st.lndscdc Hillary Clinton op og 
undrede sig ''1\'cr de dukkeskil(, 
kelser. som en kunstner h<lvde 

,.. 

hængl op p;\ Stnrkesprillj., ... ·.ln. 
del som s)'mooi p.i de 210,000 
bom. der dor ~ f sult i De:! 
tredie Verden. mens tO[}"1W' 

ucdeltJgernc snakker i Ko
bcnhavn. 

Dc dode bum hang ,·~dc 

-.. ~ 

!led fra storkena:bbcne. og Jill' 

)Jssadoren rorkbrede hmli.t.;t. 
.\1 ;Ie er ment som en protcst. 

:I!cd stl1.~lobcnl.le sikker· 
hedsfolk !hl begge sider og en 
skrap si !.kerhed~ .. damc j fronl 
skr!dtedc I [illJry Clinton s:lm· 

n:en !llcd en ,lnden ~\i !:cic1 
(1I1,,;cs\'end ned ad St((1~ct ( 
\iadue·shoppcde, 

P;'I ,'cjeo blev hun genkeflo 
af et ut:1I .li eksotisk udsecl'H 
topnu"lde delt:lgere SOIml I 

gntppe j .. w~nskc tun SI..: .. !\lC! 



Udklip af: 

Flensborg Avls 

~ 1 MRS. 1995 
Isa~ og sket på topm0det 

'lY TIL "G:E.ERDBRING. Det er lykkedes de kunstne ' 
riske aktivister bag happeningen . 13.000.000 meu' 
neskeliv~ at tilbage erobre en del af de ca. 200 dukker, 
som renholdningsfolk fra Kobenhavns Kommune tid· 
ligere pi ugen fjernede fra gader og stræder, hvor de 
var lænket fast. Det skete, inden Københavns Kom· 
mune erkendte, at det var en fejl, a t dukkerne var 
blevet fjernet, og at det kunne være undgået, hvis ak· 
tivisterne havde anmeldt happeningen til myndighe· 
derne. Folkene bag aktionen har en vogn. som til for· 
veiuling ligner dem. renholdningsfolkene kører 
rundt i, og det var ved hjælp af den, det lykkedes de~ 
at snige sig ind i en baggArd ved Københavns Rådhus 
og stjæle dukkerne tilbage, {RB) 

HUi'liANE h.lJNSTNERE. Et elektronisk netværk for 
kunstnere med en særlig humanisti sk tankegang har 
set dagens lys . ~Ianden bag AlDO IArt In Defence Df 
Humanisml er kunstneren Jens Calschiot Christop
hersen, der også står bag topmøde.happeningen 
_13.000.000 menneskeliv-o Han vil bl.a. bruge net· 
værket til at skafTe akt ivister til sin kommende kam, 
pagne. Han vil lave en fire·fem meter hoj bronze· 
skamstøtte, som skal opstIlles skiftende steder iver· 
den, hvor der bliver begået forbrydelser mod huma· 
nismen og menneskerettighederne. På AlDOs helt 
nye elektroni3ke postadresse på tntemet kan man / 
bl.a. læse nyt om den kommende happening. \RBl / 

Udklip af: 

Holbæk Amts 
Venstreblad 

~! ; . .. ::- '::95 :n '!J l " nl. 'T ' TO At.7E)'flTl "" .i . 'i, T 4\ T?'"' 

~'Jydenip-elever 
fikOpositivt indtryk 
af socialt topmøde 
9. og 10. klasse fra Jyderup Privatskole 
besøgte NGO'erne på Holmen' 
Verden har brug for 
hjælp, og NGO'eroes mø
de i den forløbne uge på 
Holmen i København Vat 
et skridt i den rigtige ret
ning. Sådan vurderer 9. og 
IO. k.lasse fra Jyderup Pri· 
vatSkole det i hvert fald 
efter et besøg på Holmen. 

- Vi hat brug for oplys· 
ning. _ Vi lever j et ego-cen· 
treret velfærdssamfund , 
hvor hver hat nok i sig oa 
sit. Det er vidunderligt at se 
handlins i stedet for tomme 
ord. Der pver håb for en 
fremtid, ikke bare for de 
nødlidende, men ogs~ for 
Danmarks ungdom. Vi v.il 

,n .. C . U 

gerne vokse op i en verden 
. med vished om, at når ne

den er $terst, så er hjælpen 
nærmest, skriver eleverne i 
en pressemeddelelse til avi
sen efter be.søget på Hol· 
men. 

- Det første indtryk, vi 
fik, når man kom inden for 
Holmens mure, var ret 
deprimerende, skriver de 
unge og fortsætter: 

Væggene var prydet med 
stærke billeder af menne· 
sker i nød. Børn og dyr ind· 
smurt i blod, børn, der leger 
krig mlXi rigtige våben, og 
voksne med l\åbløsheden 
lysende ud fra deres ansig· 
ter, der ikke ænser håb. På 
Holmen mærkede vi kræf· 
ter, der ville nogel. Kræfter 
med tro på det gode, kræf· 
ter med tro på næstekærlig
hed. Vi fik ikke lov til at beo 
søge Bella Centret, da det 
var forbeholdt de dyre, 
magtfulde statsoverhove
der. Der blev spist kaviar og 
køn i de sidste nye Volvoer, 
mens landsbrødrene fry· 
sende måtte lage imod frak
ker fra Kirkens Korshær på 
Holmen. 

Det globale vindue 
Et sted, folk især strøm

mede til, var det "slobale 

Der l'iU mange flotte 
skulp/urer pa udstillingen 
- de fleste var 
fremSliJ/et af plipmachrf. 

~ 

vindue(c l dette verdens· 
mylder blev sanserne berørt 
af dufte, lyde og syn. Alle 
bidrog med en del af deres 

~ 

verden, bAde positivt og ne
gativt. 

Selve mødet på Holmen 
var yderst velinformerende, 

Ved indglUlgen til d~ ene 
hal pJ Holmm blev 
eleverne mødt af 
"Dea indre svinehund«. 

hvor man kunne få svar på 
en masse aktuelle spørism". 

Men desværre havde vis· 
se organisationer som 
Moon og Tvind·efterskoler 
trængt sig ind på et område. 
der ellers var tilegnet nødli· 
dende grupper. 

Hven år dør 13 mio . 
bøm på grund af sult, krig 
og slave·arbejde. På Hol· 
men blev der i sidste uge ud· 
delt 13 mio. små, men be
tydningsfUlde sedler. Sedlen · 
vUte et bame-lig, trykt på 
en topunds-seddel. hvorpå 
man kan blive informeret 
om børnedødeligheden i 
verden. Hvis man gik en tur 
gennem København, kunne 
man ikke undgå at beo 
mærke de klude-dukker, 
der var opsat på forskellige 
steder. Der var i alt sat 750 
af disse dukker op. Hver 
dukke repræsenterer cirka 
17.000 børnelig. 

h" 

.-

• 
9,·/0. klasse fra Jyd~up PrfvtJtsko/e (billedet) besøgu i sidste uge del alternative topmøde [J 
for Non·GovernmentaJ Organizations, NGO'eme, ps Holmen i Kobenhavn . 



Udklip al: 

Kalundborg Folkeblad 

IV) 

// 10/~ 
Jyoemp-elever 'fik 
positivt indtryl{ af 
socialt topmøde 
9. og la. klasse 
fra Jyderup 
Privatskole 
besøg/e 
NGO'eme 
på HoJmen 
Verden har brug for 
hjælp, og NGO'ernes mø· 
de i den forløbne uge på 
Holmen i København var 
et skridt i den rigtige ret
ning. Sådan vurderer 9. og 
IO. klasse fra Jyderup Pri 
vatskole det i hvert fald 
eIler et besøg på i l olmc!n. 

- Vi har brug for opl)'s 
ning. Vi le\'er i et ego-cen
treret velfærduamrund , 
hvor hver hlif nok i sig og 
sit. Det er vidunderligt:!t se 
handling, i stedet for lom
lIle ord. Det giver håb for 
en fr emtid, ikke bare for de 
nødlidende, men også for 
Danmarks ungdom . Vi vil 
gerne vok .~e op i en verden 
med vished om, at når nø
den er størst, så er hjælpen 
nærmest, skriver eleverne i 
en pressemeddelelse til avi-

sen efter besøget på Hol
men . 

Det første indtryk, vi fik, 
når man korn inden for 
lIolmens mure, var ret 
deprimerende, skriver de 
unge og forl$æller: 

Væggene var prydet med 
stærke billeder af menne
sker i nod . Børn og dyr ind
smurt i blod, børn, der leger 
krig med rigtige våben og 
voksne med habløsheden 
lysende ud fra deres ansig
ter, der ikke ænser håb. På 
Holmen mærkede vi kræf
ter, der ville noget. Kræfter ' 
med Ira på det gode, kræf
ter med tro på næstekærlig
hed. Vi fik ikke lov Iii at be
~øge Ddla Centret, da det 
var forbehold t de dyre, 
magtfulde statsoverhove
der. Der blev spist kaviar og 
kørt i de sidste nye Volvocr, 
men! landsbrødrene fry
sende måtte tage imod frak
ker fra Folkekirkens Kors~ 
hær på lIolmen. ! 
Del globale vindue 

Et sted, folk især strøm
mede til, var det J)g!obø!e 
vinduel' . J dette verdens
mylder blev sanserne berørt 

af duftc, lyde og syn. Alle 
bidrog med en del af deres 
verden, både positivt og nc
gativt. 

Selve mødel på Holmen 
var yderst velinformerede, 
hvor man kunne få svar på 
en masse aktuelle spørgs
mål. 

Men desværre havde vis
se organisationer som Ma
an- og Tvind-efterskoler 
trængt sig ind på el område, 
der ellers var tilegnet n9dli
dende grupper. 

H vttt år dør Il mio. 
børn på grund af sult, krig 
og slavisk børnearbejde. På 
Holmen blev der I sidste uge 
uddelt Il mio. små, men 
betydningsfulde sedler. 
Sedlen viste et barne-lig, 
trykket på en topunds-sed
del, hvorpå man kan blive 
informeret om børnedøde
ligheden I verden. Hvis man 
gik en tur gennem Køben
havn, kunne man ikke und
gå at bemærke de klude
dukker, der var opsat på 
forskellige steder. Der var i 
alt sat 750 af disse dukker 
op. Hver dukke repræ
senterer cirka 17.000 bør
nelig. hau 

9.-10. klasse (ra lJ'deruj1 Prh1ll5ko/e _ billcdr:/ - besøgte i sidste usedet sJtemative topmøde 
for Non-Govcrnnlcnr Organiladons, NGO'emc, pi Holmen j København. 

Dukkerne satte tanker i gang 
IOl'! . 

Under det sociale topmøde i 
København så jeg de meget 
omtalte dukker, der hang i 
kæder for at minde os om li
delser. Lige siden har mine 
t~nker kr: h et om ~Jle de 
mennesker, der hver dag]i
der på vores jord. Tortur og 
manglende menneskerettig
heder. 

Og så tænker jeg p~ 1ytte 
Hildens show. der vil koste 

millioner. men faktisk ikke 
siger noget om Hitler-regi
met. der voldte så ~gen 
smerte. Ikke kun under kri 
gen, men også længe eHer 
da det gik op for menneske
~den, hvilke uhyggelige 
tmg den mand havde trem
bragt. leg tænker ikke 
mindSI pa alle dem, som 
havde mistet et eUer flere 
familiemedlemmer og ven-

-"t ro 

Vtd indgangen til den ene haj pJ Holmen blev eleverne 
medt af»Den indre svinehund«. 

ner. Lavet bedre projekt lil 
maj. så ane vi unge kan for
slå. hvad der blev giort i de 
fem ar. 

Og så et Slort tillykke til 
den kunstner, der fik mig lil 
at huske de lidende med alle 
disse dukker. 

Hi/5cn fra mig 

Udklip al: 

Amtsavisc" Randers 

--fOtWT19:95--
-1lUKKER ((j/,! -

• Det er lykkedes de 
kunøtnoriske aktivister 
b'g happeningen 
"13.000.000 menneske
liv~ at Ulhageerobre en 
del af de el. 200 dukker, 
lom renholdningsrolk 
rra Københavns Kom
mune tidligere på ugen 
fjernede tro gader og 
stri!lllder, hvor de var 
lænht fasL Det skete. 
lnden Københavns 
Kommune erkendte. at 
det VM en lejl. at duk· 
kerne vllr blllvet fjernet, 
og at det kunne være 
undgået. hvis aktivi
sterne havde (tnmeldt 
heppeningen til myndig. 
hederne. Folkene bag 
aktionen har en vogn, 
lom til forveksling lig. 
net dClm, renholdnings
folkene kore r rundt i. og 
det VIU" ved hJrolp lIf 
den, det lykkedes dem 
at enige sig ind i en bag· 
gArd ved Københavns 
RAdhue og stjæle duk· 
kerne tilbage. [orta.lY 
de på et pressemode p 
NGO Forum toredlIg. 
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r" ,. l'w\.~l. 11\'",' ,'li "wlcl' I 
Hl~m , c t r,\"Slll.:t "J.:hllk _ 
"1","1,,,,'( I :.<:I:.I,;,h ,,,,:tI 1,1" 
:.llg'- I1HI~CLLm:.r"lk - f;U1(h 
pa "l ~1 r.lln.' <.:l bllh:dc "p p;, 
1.: 11 \'a.:l!. ~('Ill ,;!wlle skjules 
h,l;.! en mUL D~'l ~ko:tl:. " g 
d .:rt1U'd \',11' (lellls.vllligt' ll!l. 
k'ch: 1)len:1 t rl \',d,dicht:d. 

;\'!cll dl'll nuXUS-k UIlSL. 
A Hll ,.len Slil).;S er udtr;v!;; fnr. 
er ~ICl ;k!;; .... sa ubnrgcrJiJ; og 
utr"d itiollcJ. som den I;I."'I\C 
~c!1' \',[ go!"c si,l{ li l. Hl·le her
h~hcd.::n sk"l nemlil; nve:; 
ned i rodlindeise med om . 
b,vl:llingcn ;lfm\l:'ccl. Ol-! \lU 
[lrotesterer sp',SIn;t{.:crnc i 
dYb ;;lIvo,', 

. Man m;ittc jo ellc!'s m ene. 
,ll det uSYllligc 1Jilled~ fm'sl 
i c~~lHlil!ste fnrstand blcv 
virkelq;s;:jort. nar det fOl" 
S\',U1dL Eli lille plade i I;ul. 
\'et, hvor muren e ngall.ll: 
s lod, kunnl! d;;l fortælle: 
"Her $I:S tlcl 1I~,\'nli~c bille. 
de", j'klS der O~Si1 kom til at 
s ta: ':\1' uk\'II\it kunstner", 
,'ar S:'l.(l'n '\V,:rt:lvcL til hl. 
~ t"nl!ll : de reUe dilUcnslO. 
:1\'1', 

E;'; ANDEN idcl1l<lI;l'1' I\ilr 
bundet 750 tDJdukker fy ld t 
med ~oclt sa nd ftlst til st.1tu. 
e r, hl'i1ndh,mcf o~ træer i 
K,'benha\'Il. M;;l!\dell, <10.:1' 
l<a!cJt:1' s il.( ku nstn er, 111';'11 
cnl\\":r jo It.,,' rc t td, vllmlll. 
de dcital.(ernc i (Il:t ::::')C;illc 
toplIwric i I(nhenhavn orn, 
at 1;1 :nIO, 1>01'11 Villlllsle li, 
vet , 1!l!l5 P;! grund ilf sult 
eller 5,'·;.:<lom. 

FOI'~lohi t; hal' der værel 
m~'rc Opntierksomhed om, 
kri n).! dukkernes !)[lllan. 
m:mr! end 0111 bnrncnc I den 
~rcdil: \'l' r<Il't1, 

Ot-.:1' :'l IAITF: j" komme: \'11 

I~"J.! , som J~c~l:cr ta:':C5 101' 
oll1knllc (kn dilClskc n'llio. 
Ili, llIoelulislll\'~ j)f,liLi"kc h". 
n :thll;l'nc! , CI.,us I3ryld. SUIl 

ilr en ar ,Jen d ,ms),:c l\;I zi~, 
rnc~ ron:lldc 1'011,; Ol.( seh- III. 
med histor iker. )1:11' skrcvct 
1:11 IJ.O~. "0111 sa:tkr lHocl , 
~t:lIlrbb~'·.cJ.:el~e <)I! rets!)!>_ 
I!ur I ln.'I,vs. ".I; 11I'"fi h;m 
fort,cl),:r. ;It !l;1I1 ,~t'J \' matk 
;':'.1 ~nwJI J.: nU:I!'~1 ondt ic,'Il_ 
110..'111 - I'l':H 1},,~' k"!"t.:I~k fnr. 
" t,,1' :<IJ.:, bat'c fnrdi hans t;l, 
nllli,: ,·;w : l<ll.l:l>t\'r, 

Stll1rI.(~11I:oIl:t ,'r. 11111 <1 .. :1 
' ''·l'ri: r>\ ·c(let \'\'dJ,mllrncr 
,,,,, h,·. [1:lIls ;; ,.I~· .'·III, Cl' 11111, 
III! 11\'0..'1 ' (II I' dl' 1"It·b,· r. ,,"HI 
hil'\ Il"r"rt 11\lr:\ ;, f,, !.! f'IlIIl' 
Jw tol .[1' il WIII!" <I.<II S );I·' .... 
.ll·Z· ', If; \' tr,rten:t ,:;10,1' 111':1, 
n:lI"1 ilr' ::1;lCL1PP:' I':ol,· t I, ,'t: 
er,drl,,~l.e:.: tl':l~ t:" lke\·,rk , 
',,,mlwd, L'IIlIII,':' 

Dukker fjemet ved et uheld 
D,er lu ingen dunkle mOli\er bi'l_I,!,da renhold. 
n,1O~.sruJk fru Knhcnhlwns Kommune mondng 
s."k I s-:tn.r: med .1t Ijemt: i50tnjdukker rra 
I(tlbenhi'l\'n ~ I;':lder. nukkern(.> er kunstneren 
Jo~s Galsehiu( Chdst.opheoens bidrog t il det 
SOCl.:l.lo topmot!c:- en symholsk hen\'isning til 
de 210.000 h~rn l den tl'cdje ve rden, de r \·iI dn, 
mens det ,SOCI:lJe t opmudc St;\r på. _ Do vi i løbet 
af cncrITllc!t!ni!'en rnndl ud ar. a t det drejede sig
orn en htlppcnlnJ:'.lik rcnholdnin.liSfolkene beo 
sked pil. n~ Inde «ukkerne li:;:;:e . siger chef~n rrol 
r(lnh~ldnm~konloret fOl' :;adeoJ; \'cj , Leir 
Hnrl'1Os;Jurl;ellsI'n. Dns vil kommunen (orU:lt 
(it'rne dukker,lIc~' Cl' til f::!re for troJi ksikkerhc. 
dCIt eJler dukker, der <:1' j;:ict f s~::,kker, (RO) 

BT 

Ophængllingcn al 
stoldukkcr i Kobcn_ 
havn var flor arbcj_ 
de al kunstneren, 

- at <!e[ ';ar en ualmin. 
delig 001 handli.'lg :lI 
ku,:stneren. der h~ngte 
stOldukker - s;':;,bolise. 
,re~dc.Code . born - op i 
n~.e f\nbcnIl.JVJI. De 
blev;:odt nok pillel ned, 
mc,"I jel: \;1 i hven [31d 
takke tlen polgældende 
ktJnstne~, 

Smia GlIds", 

o 

PAPLADS 

fOlCh 

fjOy~l<.S S'.\. ; ('t:> r.c(~Yd.-<.... 

Efmakabert døds ... 
show i København 
Hundreder af dukker bliver lænket til bænke og 
lygtepæle af kunstneren Galschiøt Christophersen 
Af H~lrril.; HemlQ/II1 

Rcaktion.:rne er b.ide nysger· 
rig..: blikke og forarg.:dc ud· 
brud blandt de forbip:lsser.:n . 
dc på Strogct i !<obenha"n, 
når de bliver udsat for kUllst· 
ner.:n Jens Gllschiot C!lristo
phcrsel1s topllllldc-happc_ 
nlllS, 

{ alt 750 dukker i barn..:· 
SlOtTe Ise, SOIll skoll fo restilIc 
tlllde ellcr docnd.: bom (ra 
Den 3. Vcruen. Oukkeme lig. 
ger kcnkct sammC:l på gad.:n, 

750 uukker "or 
Jr'IIJC<lh,";M 

J/H'cdt; 
K!lb,'uhlll'llftlr 

III gi, '': 
tfl/"IlII,},·/.f 

ddlllgl'r~'lIugCI 
(/f fll'llkl! O!'l'''. 

og de hæng.:r : arm.:,!e dier 
med hovcd.:m..: :'ledad t lyg!.:· 
pælene, , 
Klln~tnc rc n, da blcv b..:· 

rumt for gris.::skulplurcn, L1u 
sYlIlbolis..:reLle den indre s~·i · 
Ilehund, tager lI L1png~punkt i 
tiet (~klunt :I-t 210,noo born 
vil do af sult dier sygdom. 
m~ns FN-topmod..:t a(viklt:s i 
Kubcnh"vn, 

- Når jq; 1;1\·t:r LIenne h;:p. 
pening, er det lkk<! !.;UIl , iorLli 
jeg onskcr al spdiggOfO: Jen 

globale: ubalanc.::, 0':1 er Ogs:1 
fordi jeg vil ~ore verdens 
SI~(50\'crho\'eder opmæ~k· 
som tl~. al der er .:on \'crden 
udcnlor Kobenhlvn, siSe::
lens Galschiol Christopher. 
scn, mcns hln und..:rstrcga;: t 
Ct barn dur h\"..:( <Indel sc· 
kund, 

Forudcn d..: 750 dukk.:r h~; 
kunsln..:rcn råd [r":ll\stillCI I :: 
millioller v."Cxibe\·iscr, son: 
hvcr s\'tllboliscr..:t " ,erdien ,.: 
de IIlc·nn..:s kcliv, som vil g .. 
tabt i 1995 p5. grund af dårb , 
ge: levc\'ilk;k Bbndt and":l": ~ 
d.:: r palrykt pro\'oker~nd ;: 
sl:l.\!ord som .. Beh;J.ndJ Ikk~ 
scdien som Cl menneskdi\' 
,~ Inid !.len ikk..: på jorden« , 

I en bunke 
,'>:år f;.J ,lOpmlldct ~IUl: . 

p~ ~\JnUal:. \'11 borno:dukkcr. : 
bli\'e ~:mikt i en slor bunk.: 

• D .... t )kaJ vær.: u.:t ~ rOi ... 
ske blikd..: jl'; iopmllu .... ls 'll. 
pn~spun k l. V:t:n..Iibe\'i~ .... n : 
':11 tlyde o'·o.:r::dt, ~O I1l 0.:1 ,\ :: , 
buJ j1a. at .J":1 (ol(\·.:dc bar:: 
liv 'lJ .... nsyn!ig t Ikk..: o:n g;l(. 
..:r d":l jl:Jpir v:rrd. bevls":l : 
trykt p:i. Vi bo.:hJndlcr :: 
med Slmm.: Iice!! \"ldi l! h ~ 
som \'j brugo:t p.ipir~t. I~'lk 
J.... pro\'Oko:r..:nd..: ord :'; 
kunstn.:r":I1, snm un~k..:r 
s,rue )purgsmj[slcj; n vctl d~ 

'o''':5I1i&.: verd..:ns etik ob ni, 
r::l . 
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750 du.lthcr har Iw.nstner(!l1 .!ens Galschiot 
Chri:;luphcrscn IwmCI fll' i K"bcnltaun {or al giue 
topmødets delta;.:cr!! noget at tænke Duer. Han udd,clcr 
.~edlcr, som {ort'7!llcr, at 210.000 bom fra den tredJI! 
verden vil dø i denne uge. Foto: Søren Jensen. 

Dukkerne 
forarger 
Odense-kunstneren 
Jens Galschiøt Chri
stop hersens 750 
dukkebørn vækker 
både nysgerrighed 
og foro.rgeIse i 
I(øbenhnvn. 

Af 
HENRIK HERMANN 

Reaktionerne er både nys
gerrige blikke DA' fora rgede 
udbrud blondt de passe
rende pil Strobct i Koben· 
havn. nar de bliver udsat 
for Odense· kunstneren 
Jens G"lschilll Christop
hersens topmndc.happc
ninh': I alt 750 dukker i 
barncstorrclsc. ~om skal 
forestille dlldc eller docndt! 
lxlrn fra den tredje verden. 
Dukkerne ligger lænket 
somrnen p~ gaden, og de 
hænger i ormene eller med 
hovederne nedad i Iyl;te. 
pælene, 

Kunstneren t:lG'er ud· 
, gangspunkt i det faktum, 

:It 210,OOOborn vi! dø af 
, sult elle r sygdom, mens 
FN· topmodel :a[\';kles i 
København, 

- Når jeg laver denne 
happening, er det ikke 
kun , fordi jeg onsker a.t 
synligc:ore den ,lobnic ubn· 

lance, Det er ogs~, fordi jeg 
vil gore verdens statsover· 
hoveder opmærksom på, at 
der er en verden uden for 
Kobenhavil; siger Jens 
G:llschiot Christophersen, 
mens han understregcr, at 
et barn dor hvert andet sc' 
kund. 

Foruden de 750 dukker 
har kunstner'cn fået frem· 
stillet 13 millioner værdi· 
beviser, som hver symboli. 
serer værdien :lf de menne
skeliv, som vil gå tabt i 
1995 på {il'Und af dårlige 
levevilkår. Blandt andet er 
der påtrykt jlrovokerende 
slagord som 'Behandl ikke 
scdlen som ct menneskeliv 
- smid den ikke på jorden', 

Når FN-topmodet slutter 
pd sondl'lg, vil bomeduk· 
kerne blive samlet i en stor 
bunke. 

- Det skal være det gro_ 
teske bil!ede på topmodeU 
udgangspunkt, Værdibevi. 
scrne vil flyde overa.lt, som 
et symbol pd, at det farve· 
de barns liv ojensynligt ik· 
ke en gnng er det papir 
værd, beviset er trykt pd. 
Vi behandler liv med sam
me lige~ldighed, som vi 
bruger papiret, lyder de 
provokerende ord fra 
kunstneren, som onsker at 
sæUe spargsmålnegn ved 
den vestlige verdens etik 
og moral. 

Samlldlg med ooruedllkktnle nmdt om I K06enhallll er dlSlt 
uu:rdikt'is,'r brJ;j"rtU {If dl/kke fifl, Der cJuisfcrer 13 milliOllcr (lf 
delll; lUlU I'rf/m:srl/(t'rcr cl ai ,Ic b.1r1/, rier illll!;c kl/lUlllcrCII dur 
årligl pil gnllld IIllfll/igt/om, 

Bamemordet i 
København 
AF TORB[~ W[[IUP 

Med en effektivitet, der ~f
tvang re.spekt, gik renova.i· 
onsarbeiQere fra Knbenhavns 
Kommune m:md~g formiddag 
i gang med at belri 750 toj
dukker. som billedkunstnere:l 
lens GaJschiot Christopher
sen natten mellem søndag og 
m:lndag havde lænket til skil· 
te og i)'gtepæle i det indre 
KClbenhavn, 

De 750 sm:J kludedukker 
symboliserer de 210.000 
bem, der ilelge kunstneren 

, skonsm~ssiHl vi! do af sult. 
mens "crdens topledere og 
velmenende sjæle samles i 
henholdsvis Bella Center og 
på Holme:l for at diskutere 

udsigterne for verdens bUiS
ste. Holge Ritzaus Bureau 
vurderer kunstneren bag pro
jektet, at del ~ fl timer lyk
k(!{/es kommunen al bordore 
omkring en fjerdedel af de 
lænkcde srn:Jrollinger. De vil 
nu blive givet tilbage i kunst
nerens v:lretægt, efter kom
munen har erkendt. at borne
ne ikke var affald, men der
imod kunst. 

Jens GaJsdtiot Christo
phersen, der tidligere bl.a. 
har opstillet skulpturer (ore
stiJ](mde menneskclignende 
s\inehunde, har finansieret 
sit kunst projekt af egen iom· 
me og med !ljælp (r:! private 
sponsorer. Budgettet for kun
sthapperungen er ifollte 
kunstneren 300.000 kr, 

Oy\l.~o 'I"=~eIY"\ 

'Jj,jdllkkcl' 
fjCl'llet )'ed 
ct llheld I CYI '1 
II Der la inge!'! dunk:e 
mOll\'CI' l>a~, cl;! ren· 
hoidl\ill~sfo lk fra Ko. 
be!'"lha~'n :> :"ommune 
n-: .. nåas :·onlliddat; 
:;1:': i t;ang ;',(;0 at fjer· 
ne 750 tojc .. ~kcr fra 
Koi)enha\'~s gader, 
Dukkcmc Cl' ku nst· 
neren J..,11" G;alschlOt 
C!lri~topherscns bi· 
dr;,!; t il det ~lX'ia l e tor>· 
1ll0( !L', 

-Det hele beror ;:>a 
C!, l'IlIsr'oL'~: .. clsc, der 
kUl"lllC \·ære ~,.mciS.!Jet. 
I\'/ is k unst::e!'.::n h'H'. 
de a"meldt ;lappen:!1. 
ge!'l," siger -:: :H!t'en fra 
reni': ok! Il In :::s),; on toret 
for 1,!',ldc og \'10';, L ... :I" 
H;::.r:"lng ';orscllscil, 

,..3B-

\01'1 
Dl.Ud(er fjernet ved uheld 
DCl" 1:1 ingen dunkle 010· 
tiver bn~, da renhold
ningsfolk fra Kohen
huvns kommune man
dag formiåciaggik i gang 
med at fjerne 750 tej
dukker fra Kobenhavns 
gader. 

Duld,('rne er :'unstnefen 
,Jens G;'Ill'c!lillt Christopner. 
sen::; birlra!j :'Ii det liOCiaie 
tIlpOlIIde . en ~.\'::lhnIs:' hen· 
\'I~n i nl: III ,~e 2"ro,ooo bom i 

den tredje l'erden, der \'il do, 
mens det sociale topmoQe 
står pi'!. 

. Det hele beror;lå en mis· 
forst6.e!se, der kunne \'æ re 
undgdet, nvis kuns tneren 
ha\'de anmeldt happenin· 
gen. Da vi i loottaieltermiå
d:;li{cn fandt ud af,:lt deldre· 
jede sig om en happening, fik 
renholdnir.~sfo!ker.e besked 
på at lade dukkerr.e li!;!;!!, 
siger dlcfen fra renhOld· 
ning~knntoret for gade <lg 
Vej, Leif Harring ,Jorgensen, 
DoS \;1 kommunen fortsat 
Gerne dukker, der er :.iI (are 

fO l' trafiksikke~heden eHer 
dukker, der er !:'::zet i styk. 
ker. 

Ingen ved ;>:-æcist, hvor 
manGe ·dode bom- kommu· 
nens tolk n:iede at !jerne, for 
der blev gi\'H :':ontraorc.re, 
Jens Ga lsc!liot C lristopher. 
sen skyder selv p:\., at kom· 
,"u~e:'l nåede J.t -bort~ore· 
en Ije~cieåel af dL:kkerne, 

De :ierncde ..!..:i.:kers vide
re skæone, bestemmes ai 
kunstr.eren, si!;er Leir Har· 
rins Jll rgensen. 
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Mere 'Elysium' 

\ 
101'-1 

'l'EATERKUNS,'l' !.----,;:--_ 
~ftc;-n l ;'rfnrm;;~ro~e~.t illi n~en 
EI)'1IiulIIl'r spillet fronh!; I r: ... bnk s-
hollen pi\ kunstneren Jens Gnl
~('hillt Chri ~topIH"r~('ns værksteu, 
Banevrongel 22 i Odense, er der nu 

lejlighed til samme sted al se en 
udstill ing med kuns~v~rker, der 
knytler sig til fo restllhngen. 

Den 500 kvadratmeter store hal 
er omdannet t il et stykke natur ved 
hjælp af 50 tons S;lnd og og slen og 
forskellige vand-arrangementer. I 
ddte scenario er ophængt e~ ræk
ke slore malerier af surreahslen 
Bjørn l-Iaugaard. , . • 

Malerierne fungerer som llldeka-

lier' i rummet, der næsten ude
iukkende er oplyst af levende lys. 
Desuden kan man ae Helma Roole
vens kofo tumer og 1.3.-. Mikkelsens 
fotografier fra forestiJI i ng~n og 
skulplUTCr af Jens Galsclllot 
Christophersen. 

Udstillingen Abner i ~as:, sk~r
torsdag og er tilgængehg Indtil den 
5. maj. ' abra 

Udklip af: 

Næstved Tidende (V) 

/...J APR.lg:5 __ .__ • 
Den lille pnns 
kommer maske, ' 

, I 

Det uil koste 643.000 
kroner at forvandle 

sku.fptu,..planerne lil 
uirltelighed. 

~ 

~ 
• • > 
O 

Udklip al : 

Data-Tid 

Samler kunstnere 
på Internet In/Y 
FN-topmødets danske happening
mager skaber elektronisk mødested 
lor kunstnere i edb-netværket Art In 
Delense Ol Humanism. 

fLM/ 1 h'ert ,'mltot sekunn dur 
('t bun af I'uh el!erm " n~el l'iI 
sim!,,'1 nwdldn. Alell(' i ilr 13 
mi". hnrn. Ul'l Vilr I,n,:;r,run
den for k llll~ll1cren J en.~ 

G"l~chil , t (,hr i~h'J'hl'TI'('n .~ 
stl'l'l' tl'rn",dl·.h 'lr['ruill~ i 
nlout~, d .1 i!'O lI1l1st!).;1 irem
stillede <lnde bilbyrr og ni-

H. C. Andersen blev 
udsøt før Jens 
Gø/st/riøt 
Christøphersen! 
tøpmøde-happening 
om den tredje 
verdeøs døende 
bOfn: Nu vil 
Gø/scMø/,øml, 
ondre hnstnere pi 
Int,rnet. 

ilri~e bo rn blev 
hængt op p.1. Ko
benha\'ns bænke, 
stilkiller og hus· 
8"lIle. 
Jens Gil lschio t 
Christophersen er 
nu p-' banen igl'n 
med sit eget ver
nen~t> m spæn 
dende kunstner
netværk. AlOOH, 

Art In Oefense øf HU ll1anism, 
dl'r h"r f,l.e t sin egen adresse 
1'.1 11\ICt ll('t. 
-Scl\' h~ r jeg ikke en pind for· 
I't;;'ll\(l p~ den sl~gs, men det 
fU llgl'rC'r ti Isyneladende ret let, 
s i~l'r Jetl~ G,11 ~ch iø t Chris· 
tnplll'TSen. 
Art In Ddense of Humanism 

h~ r f~et Internet-ad ressen 
"'II':f/II>tI'lIJ.ni<loh~lkJnirloll_ 
• I'A nelle! udsiver vi en en
gels~pro~el eleklmnisk avis, 
5(l1n nile bntgerc af Inlernet 
k~n læsceJ\er bid r~ge til. siger 
JensG~I5Chi(1t Christophersell. 
Avisen er i første omgAng en 
menu p~ Internet, men det er , . 
Innken, nt illlisen sknl ud
komme pil print til fas te nbon
nenteT, ~å l ed('S ni mennesker 
ell ernn tioneruden forverden ~ , 

Skulptur mellem skole og holdeplads 

1 F.ugJebjerg 10141 
~~~----~--~~ 

Skitserne er tegnet, ste
det er udpeget og forakel
lige fonde har fået ansøg-

_ningerne. Bliver svaret 
ja, får Fuglebjerg en 
kombineret skulptur og 
legeplads i 1997,· 

Hvis alt går vel, kommer : 
der i 1997 til at ligge en 
ator skulptur m~lem Fug- 88 på Of bestige, hvis pro
lebjerg Skole og bushol- ' jektet bliver til noget. 
depladecn. ' I midten kommor vores 

Skulpturen, der skal la· planet jorden til at Hgge. 
ves af kunstneren Jens Og rundt omkrlngjørden i 
Galschiøt Christophersen, en cirkel med en radius af 
tager sit udgangspunkt i 4.6 meter kommer den lil. 
den verdensberømte bog le prins' univen beatAen
~Den lille prina.. af den de af syv planeter til at 
franske forfatter Antoine ligge. Hver af de syv plB
de Saint-Exupery. Bogen neter vil øl. være berolket 
handler om en lille prina, af lin menneøketype, det 
der kommer ned på jor- kan være en konge , en 
den, hvor han fortæller dranker, en lygtetænder 
om øi t eget univerø til et eller en akademiker alle 
menneske og undrer lig lavet i 8Ortpoleret broMe. 
over den måde, vi lever på 
i voreø verden. ...... I 

. J eg Ø1l8ker at lave en 
skulptur, der beskriver 
den lille prina' univers, og 
som samtidig fungerer 
som et .. jorden er giftig 
lllatiV .. for børn i aUe al
dre, Skriver Jena Galachi· 
1ft Christophersen. . 

Otte planeler . 
Der vil også blive 'p\ok at 

Mellem planeterne vil 
der for ekøempel være 
sten, et .. træ_ Bøger af 
bronu eller flaøker lavet 
af bronze, at man kan 
komme fra planet til pla
net uden at skulle røre jor
den. Og planeterne selv 
vil komme til at bes lå af 
sten, og bortset fra jorden 
vil de ikke blive bearbej
det. 

Sådan en skulptur er selv. 
rølgelig langt fra gratis, 
og de 643.000 kroner hå
ber blandt andet inspek
tør på Fuglebjerg Skole 
Svend Ove Olecn kan 
ekeITes gennem de 40 fon 
de, der er blevet søgt hos. 

En ,af de fonde, som mA
ske vil ~æde ti l, er Kul· 
turminister Jytte Hildens 

; kul turfand. De har vist 
! aig velvillige overfor an· 
, eegningen, hvia kulturby 

96 al tså Københs vn må 
låne skulptw-en først. Det 
vil betyde, st i bedste fa ld 
kommer økulptw-en ti l 
fuglebje rg i 1997, 

Skulpturen kommer t il 
at ligge lige imellem Fug
lebjerg Skole og bushol
deplads lln. Her haT elever. 
ne længe haft deres egen 
hjemmelavede gennegang 
j buskadset, Bå nu kan 
man ligeså godt give dem 
en vej, de aldrig glemmer. 

Paul 

e lektroniske SAmmenh æng .... $0___ . ,~t"''''_.T"_''''.",.7'''= .... -.' .. ikkeIldelukkes. !"=.:... ............... ___ ,..;...-._T~ .... __ _ 

JcnsGn lscl,iol CI,ri~tophersen 
ve.1 endnu ikke, Iwem der 
fremolIer sknl red igereden nye 
avis. 
• Jeg I:r sdv ikke !'<~ god til l 
engelsk, men hvis der er ton 
bruger på ncttet, der kunne ' 
være inlefl'Si'\CTct i "t blive re
daktør,!i.i ~k ri\' endl!lig, slfter 
hnn med hl'n\'isning til sin e
n1.1 il ild resse: 
tI,IJr€'I,ip.,lkllrl.dk. 
P.i FN-Iopmodet inviterede 
den fynske kunstner alverdens 
kolleger. der bruger deres 
kunst til stotte f"r hU111t1l1ill
men i verdeIl, til at gil illd i 
AlOOH. Ogd nk(111omiske 
sponsorer, 10bhypeT~0ller, 

presSl'foJk og "ktivister kMl 
lade sig n~~islrere wm slot ler. 
• Det er mit Mb, a! b,1Sl'n kom-

mer iii nt fungere 5<.111' l'I r.ln. ! . ball k(lt>rdinerlng~ . oh dis
kussionsforum, siger hnn. 
• Form~let ml.'d n. ine h~ppe
niugs l'r a l sli II I: srorg~
mil1stegn ved, hvor vor~ kul
tuTS etiske og moralske an
SVllrs fnl el~e er vl'd at I:>cv~ge j 
sig hen. Det er s.~ op ti! hC!:'Iku- " 
eren ~(' I v ~ t finde svllrene, for-
klarer h~n . / t 
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Fremtids fælles mål 
D 

,' ri~c "dll)'u,', I~~e ,k falli!:e. lk Ud'.'looer 

d"llI Ikl er d<'[(nr, 'I ~ ill.Il-, (~ul!:d"m li .. 

",,,,'ial "1'"l"1hehl", ,,~.', GIN,!"" ,\lann, .kr 

,n'n "r; ll ilbl l\"l '~c"", I il . '11 ' ,,,,,,'bl 1 ;l'Ilkclall~' • ~II ' 

w pc')'-) 

Ikll >o:Imlcr r" .... ~cn', J'"lil ih ' r" '''' U'1(.111i).:l· 

I ~ ",",ful~ kJ fri,'illl.:c uf!::!nb:lliuller, b:le~n'I"1tcr 

"~~"""'f .. d"II.'\1.l(ds.:r " ",'r.dr j f:uruPl, 
:-"'I:'e;lr ,km 11I.·II)"ll<'de N(;I, I: .. runl på " nl· 

lI",n i ii a, d.:J.:ml'<e ("tn~kl m~,'lIc. ,·"mp:L~..r.e 

PfoI;"'" ' ' 
II!:-.!I h ... \':It ",I)::IIl):"llIllkr,'I, al <len ';'l11funlls

""kn, ,i hJ, I ,IJ):, .-kaElt.'r m,n ''Il nt<.: re IImI "G 

ekndi,:h ... , h .. ~ nLilt~H,,'r ;I(h"fj:erc, "G:iå i Enfupa. 

' ~IJlUI .l'ill ... <'II mindn.· n ,lI~ I lIclll(l""'.'" uku

lI"ml. (1~"II"mic" l ilp" .... ...,r ";1\ h"ni ...... '" til.' "le 
nw1c",,;I~~r end de , lal:.!i,:" .plcmcr. llel >:rUer 

dcnm1r:Ilit:r i ell ~ri>\,. il)l.tUl , .:tH<h: ,\'.I~rk ''''II):t' 

,~ , IrJn.k mnlklll.f NI'I\" ... 'rt"I ~ klkb'·~le;lnl. 

N,' ''~,' r~C I 1:",,,1": ')'-r. mM IlIIed III"'cnlllen 

" Et ,·,,"ilbilli"II" ' pn'I'·~I · ) <'[.1 "ll.>lill,' Cl .:tl r;o.'lJc~ 

""dale sl' l lI~"'r:kr "r: ~I ,kfin,'l'\: krJ"enc III ~I n)'1 
cur"I';o.'i~k "r: r:"'1>~1! :;1:1I~1>"r,:cr~k~h. 

Ikt hhlr:'~<'r l il !:"rllp.· .. chm'·1I \'c" ~l knm· 

III~nr'·"· J:"ml'~ ,",,,n1l111 .. ,i,'lIclI' 'I>'Idllu);et, ~"I1I' 

Imlllih'fl' 111",1 >l'\I: m",'kmmet ,'ja Imern"1 ul,: ~(. 

hnlde 'lI ,rt" k"III,:r~necr 'I): " timl,e M: min:'rcr fllr 
~I -Il;n ' h ..... ,lUhtuf til rclkb i"'ll'1I i I:"mpa·. :.um 

,kl hcd,k r i 1",,\.:r,ullIllcl , 

En planet 

StK.'i.1 chkJusiu" er blev~1 

cl irl[em~l;'lII~h f:Lcnumen, I 

lakl mcd al erhvc .... sllvd 

har r:lun hde ,"crdcn li! en 

)lI1t m~rkcll,pla .. b , mener 

Sixto Ro»!s. lJ~n l'r lill· 

ligere: okooomiminiSlct ' 11: 
lJ;m~din.1ilUr rn FiIi,.,[lincr· 

"" 1.11: <h:hog I f:lIfoflC 99 
",urksho"'J>Cn pi N(;o F, .. 

nim. 

• All , hl'a<llkr it~e gl"er 

profil , er bla'e! sl~lens~· 

,\';ll". Og ~ate" ItUf blinlll 

furDpa gg he~~er øl nelværk, som samler forskere, 

politikere Dg beslutningstagere, Del deUnerer fattig· 

dom som ~,oclal apartheid" og leder eller en ny 

mening med et samlet Europe 

p.t, al den k~n kbte ~Ik problemer, hvis den cfrel' 

Hgnn Uo."i prinle cth\'C .... sll ~ 'Il: lIot ~oclah~lICn , 

SUI"'hl .. bsdluren og :rkJrdoDorg til -bU)jt",n', 

Men tkl ~irter Ik~e. VI..-r effekten SlIm s"e"" 

udnlltlnlngal1c \'t'S"c: I Eutnp:I, tlSA, Austr::llicn III: 
I Ilcn j. ,·cnlen. Nu nder iHe ncre sre,ler, man k~ n 

emigrere ri! For at owrle~<,. Vi lur kun .. "nile pIa

nel'. 

Eumpc 99, pro}<'ct Ile cI~lIlS:ltlnn, Mai~n {;fC' 

ndlt·, 211lIlu!c ... Jrd de Grencl!c, F·1~t) 1 S I'uls, ,;en· 
<kr infllml:II;OIl liIIlU~tc~serc,k 

\ 
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\ 
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Udsledte, ~Jemlose, gadebørn og den ensomhed, 

der gemmer sig bag betonen I del sociale boligbyggeri: 

Fim al organisationerne på NGO· Forum havde 

nnden I Europa pi dagsordenen 

I I'",ckj Cr'kft'.'l l)':'ikt"l . •. n irn . • ·" (r~"sklll~l\tI 
"I( ,"n ' 1Ilf! ..... ·"'·I("k"'r. En ,,1 ... jtl<j1.n,I'I" · .",m, 

!tI lirsda/! (""n"ld~. ",Idl i N(;()"s /'"nlllll ,·ir. 

"~f af [lIId,bh ... . ml'l1illj:l"I ''I( l,i 'llmk·. 

lkll"" morl!~11 drl'I,' r ,kj , il! "m r~lI il!, l"m Ik· 

ke (kn. d,'r Ii"dl"s i A~k". ~) ,!:lu,,:rib "I: Afrib. 

ml'U ,kn (.I'UI , 'iS"f "il! I ' lI"'l'l j(fI'nd'h,l"n "I: he· 

WIIsllllll . 

(;r.t'II,<,:r",: n"'lkm ~)'d II/! l\imd ff kold" 1 1"; I 

hert fa ld cl mnrl ,k, af'["'ed(' ,." I~nll r;I.'kk<' arr~n · 

IltUl,'nltr på D"I "flc ... '";''''' .~"dalc 1'''l'l1Il1d(' Jl~ 

dcn lla",I(' FI'uk','lali'M' lI"hm'l1 

1011111,'1 nr l:"r"I'~ . s"m dlc, ",an~," ~~ m~s.,h· 

arlll'jdsln,ht"il 'n~ s,' i n jm·m· . al nril!in"a af l·U"'· 

I':tnt' s"lln. frper "I( ')'nkn I:tlllll"1l: "Il 1:,..'l:e ... · 
nnf i ~mhIlHbhlct:"kk1. 

Eu ... pa·Kllmllli"i'nlen~ lal sill~r."I l~ . '\Il ml" . 

hn<J!ere [ner ulldn fallllloJ"msllr:cn«' ''' h,,"'intlcn 
(n, Eli. O,'cn i komm("f ,.km . .',,,m d in IUII"'II,' ralt! 

("r hlnct 1., I,..re I ()~I ' nI! Cculmll'ul"I'pa. 

.J"~ har ll\>tl (nIk ~i !-.'1:, ~((~ lt illd"",,,,cn i 1,11 Ik· 

k~ l"f n"l(et at 1J('~k:t'flij:e ,<II( IIll'd 1';' Ikl'c I"PUlII' 
,le . Men rn hieml(l~ i r;nl~rul . <1cr~kal ""er'l" 'c I ml· 

IH'~ 21lI(f:I,kr. cr l ij:c ~:\ ilde ~Iedl """ ell f"liilt i (kn 
5. "c"lrn. som m"nl(kr adl:~nl( iiI 11:111 IlrikkC\'~nd. 

lkr tr t' l u·lam' I h'el1 i·land . 'II! ('1 i·land i Cl· 

h"l' r! " .land", 

Dct er tlcu I )'~kt· f"mw nl fllr Eumpl:;m ,\mi 1'11' 

"rny N~I\\"(>,k . (r"\ PN) Rlllh JlrJn(). snm hul!cocr 

SC.lnren , Ofj!.lni'alinncn IIIIlfaUcr 1-1 nalinna1c an· 

li·f3\1 if!lln",s nCI":t'rk 12.'1 ('urop:t'iskc I~mlc . 

III' f"TMll(l'f at d"'mmc ni' fnr dl'n sodak ud· 
.<Iml nill/! . .... 'm i~:t:r r:lmmcr hjcmlosc. t nlij:c for:cl· 

dr"u/l ar1ll'id'losc:. 

lkl "lIl1Il'a·;"1<· fAt!i/ld''''NIt·'' :t'rk h'f ud«'1 
.ilo( I:un'p, ·r.;"mmls.<iun ... , ' <lm m,ikl fur sin k,hh)" 

"Vi "u~kn.- , Ij!"f RUl h Il r:n,,!. "al ,'nhn-r ('<,Il· 

lik i E"rnpa skal ha,'c $'I(ialpnliliskc 3spekter Hcr 

m:\ ikke' I:cnnem(orcs F.U·lm's:i\"nillj:. ndcn al poiiIi· 
k,'mc h~r mC()' :t'llkl dc s,l(l~k knnsckn:n.o;cr· . 

Rornl .. aktate n 

NI' j,=k("IS snclalpolitiskc kooruin~I<Jr. franskm,m· 

dtu IlnllllC,~ fc!les.\c. rrcmh:rn:r at kampcn mnd 
rallil(dnmm~" i Europ. crliges:'! ,·igtij.; somhmpcn 

ror hedre konkurTcncee,:nc. 

'''i onsker ell revl.i"n af RUmlr:lklal",n. hmr 

!lwnnc"k= flmd~melll'lc sociale renighedcr frem· 
j!ir 1lJcrc<lc af de flllSlc artikler" . 

Oe skal ener h.,n~ mcniug omfauc II:II",n lil: 

.... ',.:0 ... 

• .... ' !id·lltO, 

8,',,!' 

", ",I"UOg· 

p ,i, 
_Ilj, ... u, 

R('j:cring("rnc o" cral! j d",n veslllge vtruen .~I~r ram· 

Itndt, o"cr for dc problemer, som skalles af de 

s.~kaldlc ~uukl\lrforandringer I samfundel. si!:cr 
Ihll:!<c~ rc!le~, 

For .... lde de tal 

El ~)·mpltlm er. ~I del er svæl1 al f~ fat I korrckl sia· 

ti<1lk (wcr. hvor tII~nl!c ""dlillende ucr lindl'S , ))c 
senc.<lc lal 513mmer fm 1'Jf1f1. 

,\ Ik"'<le dCII~ln~ var aniallct af faUlIlC I Europa 

!;nal' '>2 mil>. I folge CII unt.lcr5"IlC~, udfort på 
. Er:l5mUS Unll·cr.;iICIC( I ROlterd;lm. 

_ I 

l 
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Den lille prins 
kommer måske . 
Skulptur mellem skole og holdeplads 

Del I)il knslt!643.00V 
kroner al (arvnn,lI(' 

skulplu. .. ·plunerne Iii 
lJi .. kdiglll~d. 

I Fuglebjerg loll{ 
~~---------C~ 

Skitserne er tegnet, ste· 
det er udpeget og forskel· 
lige fonde har fået ansøg· 
ningerne. Bliver svaret 
ja , får Fuglebjerg en 
kombineret skulptur og 
legeplads i 1997. 

Hvi~ alt går vel, kommer 
der i 1997 ti l at ligge en 
stor skulptur mellem Fug. 
lebjerg Skole og bushol. 
depladsen. 

Skulpturen, der s kal la· 
ves af kunstneren Jens 
Galschiot Christophersen, 
t;l!l"er sit udgangspunkt i 
den verdensbe rømte bog 
,.Den lille prins," af den 
franske forfatter Antoine 
de Suint ·Exupery , Bogen 
handler Olll en lille prins, 
der kommer ned på jor· 
den, hvor han fortæller 
om sit eget univers til et 
menneske og undrer sig 
ove r den måde, vi lever på 
i vores verden. 

. Jeg ønsker at lave en 
skulptur, der beskriver 
den lille prins' univers, og 
som samtidig fungerer 
som et "jorden er giftig 
stativII for børn i alle al" 
dre, Skri ver Jens Galsehi· 
et Christophersen. 

Otte planeter 
Der vil også blive llok at 

se på og bestige, hvis pro· 
jektet bliver ti l naget. 

I midten kommer vores 
planet jorden til at ligge. 
Og rundt omkring jorden i 
en cirkel med en radius af 
4·5 meter kommer den !il· 
le prins' univers beståen, 
de af syv planeter til nl 
ligge. Hver af de syv pIa· 
neter vil så være befalket 
af en mennesketype, det 
kan være en konge , en 
dranker, en lygtetænder 
eJler en akademiker alle 
lavet i sartpolel'et bronze. 

Mallem planeterne vil 
der for eksempel være 
sten, et "træn nager af 
branze eller flasker lnvet 
af bronze, så man kan 
komme fra planet til pIa. 
net uden at skulle l'Orejor. 
den. Og planeterne aelv 
vil komme til at Oelitå af 
sten, og bortset fra jorden 
vil de ikke blive bearbej
del. 

Sådan en skulptur er selv. 
følgelig lnngt fra gratis, 
og de 643.000 kroner hu· 
ber blandt andet inspek . 
tor på Fug lebjerg Skole 
Svend Ove Olsen kan 
skaffes gellJlem d ... 40 run· 
de, der e r bll'\'d 'lugt hos . 

En af de (om)e. som rm\· 
ske vi l spll,d(' til , er Kld· 
lurmin islfJr Jylt{· !lilJen» 
ku lturfond. De har vist 
sig velvillige u\'erfnr an· 
sugningen, hv is kulturby 
96 altså Købenbavn mu 
låne skulpturen forat, Det 
vil betyde, at i bedste ra id 
kommer sku lpturen til 
fuglebjerg i 1997. 

Skulpturen kommer til 
at ligge lige imellem Fug· 
lebjerg Skole og bushol · 
depladsen. Iler har elever· 
ne længe haft deres egen 
hjemmelIlvede gen negang 
i buski1dse t, sll nu kan 
man ligesfl godt give dem 
en vej, de aldril:" glemmer. 

Poul 
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l'uttupJ IOrpc.-r liseen 1I1 .. :t! o ... ,. 25rloceOl l( 
hdolknlngcn r~ Of: undcrrmi!Woms~ .... n. O~n· 

ml"" liAAt"Ti bund mc:tI.f,}. 5t~tl'\likken l)'kker\"l'tI 

den p:~o;c nrf~lIelsc .u~·l'lfænkn I Europ.:l . 
I ~ PIOCCTlI lf hnr,:<:mc i Slorllritarll"lic:n Ofl 16 

rmC:",nI af franskrn:l'l1dcne cr falli~ , hvil. n\2.n m~· 

kr lnlllk:1l{ mOlnesi(ef, .som k"ver fnr un<kf W 

l'mc::ent af ~emes gennemsnitlige r:ldil:hct.l5!1e· 
Inb. 

1>C! ~uropæi.o;kc AIII ~Fall!l:dom~ "'CIIOl'rk anser 
dCI 511111 en af ~Ine S!Ilf1\tc sejre, ~I del IIk <kn Ijdll· 

Gen: Eurup~·Kolllml'\5ions {unnand, l~("que~ lk 
Inl$, 11~1e "/I orn.~cdc horingsn:t "cd EU 's 1 11 111~tl · 

\'c r ri det .'lOdlIe omr.ltk". 

Nu {ullter Il1dsotS<7l fOl at f:i startct EU·5 4. ~l1tl· 

f~II IGdums rrogtllnl,.so1l1 af en ellcr anden {trund ~1· 
drig c, kommct 1S::-11)l . 

MCfI 10\"1." Ol: "'J:ler fn O\'cn gor ikke hele: ror· 

skelkn. crk"'IWt"T Ilu)l\lC5 Fdte5sc. 

AU.'l"IfC:t rurde fauigc nl~ I%ggcs 00 i k,k~l!o:lm· 

fuoon>e. 

'Ylskals"u,!:" foll.: M-h', 1\\"1d tic har 111\'1: for'. 

sigcr han, for Rap/l:ld Ndia)·c. Jc<k r .u en $l.l(1~ nr. 
jt:Inis,ltion I ~ t:!gcr or<kt. JI~n sul bI<h;Ij!c 
med. I ... onbn tic {alli1:c bn hJrlpts til " hctJrc liv 
, i EuroIQ. 

01 Frllcs.RidC"l5(lOfll.crilllm. om ikke ckt cr en 

m:r:rkl"rnlig siut:ltlon al bcfintlc sil: i, Sigl,. R:tph :l
cl Ndb)'c: 

'Jti. Jem; prubkmef S)'IICS st~diI: ~nQ i forlKII,j 
lil '"Url's. t>e er ~ mc:rc .5Inrl.:!urcl hr:lklcr.1 hu lk· 
kc Bel rordelt jc'C5 \"clb::ro godt nok. I Scncjt:ll cr 
ocr ikke si megel at foroclc'. 

/ 
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Socialpædagogen ,( I RSTEN SK0TT 
KRHGSBJERGUE~t j 9 

PoslllesOIget blad 
(8245 MjP) 
BlatlnUnllller 17125 APK 

AF HELGE KVAM 
-F~AHNE METTE WElLING 

Kv!npekamp 
pajapansk 

SD; engagement i kvindemes intematfonale kampdag er blevtt\ kommunikerel vide· 
re til miodstl0 mi.ioner japanere. Sl's næstformand, Sissellfldgaard. og taglig kon
sulent Dille Sorensen blev bedt om al lo/klare kvindekampens alvor lor en japansk 
joufl\aWsl. 

Han havde undfel sig over de mange kvinder, der demOllslrerede - nmed ild lor
an rfld!luselw. Uolge Sisselliodgaard betegnede journalisten kvindeIIampen som sIn 
bedste his torie Ira topmodel 

Lindhalts folk 
på Holmen ,,,,,dt;æ" '''''''' 

. midi om na\len af socialpædagog 
HBom 'jemes ha deres hl8m _ Bislddertorenk1gen al 

poI6i~~:~7:g:1 ~I del. Ptlfliel FlIllIi lie~ yO:r=~o:irt~~~;~~l:nd pli NGO-mCldel på 
1994 har [(lfIal! interesserede. der ha K ' Ni 
. uoder topmodel. tortællelOS sigel Anne IIng . 
HoI~':t bygge I vi på. hvad lolk. vi m'" ~.~ ~r~~enta\;on I~' siM! påstande. ~ 
elsen som svar på spo,gsmålc\ Ol, ~'!"iP,e hvOl IOfække lortæMel om deles ~\eve 

d en ramme med 8'0' '''''''' , 
viser desu en I har selV været 
med systemet edLemmer advOkal Holger UndhOI , ude dog al 

Et al partiets Iremtrædel'lde m hvor hall også besogte SL's stand n 
la topmode på Holmen en enke!l dag, kler. . d 

• den stoæ 10lslåelse 10r srne S'fl\SPUfl d medhjælper og Gllle Meldgaar • 
""" " \ l !bejder som pæ 8909 Anne Kring Nielsen IV a. F Ulell på Holmen, er pædagog. 
der også repræsenterer parllet am 

SLgavpenge 
til {føde børn 

750 dukker i bømestorrelse hang onder hele Det soci· 
ale Tomøde rundt omkring i København. FormåJel var 
al minde topmodedollagl!rne om, al mens dl! holdt mo· 
der i den danskIl hovedslad, dode omkring 210.000 
bom al sult og sygdom I vllrden. 

Bag h<lppl!llingen står kUllsIneren Jells Galschio\ 
ChrislophersBIl. Hall har fåat sponsorpenge Ila forskel· 
lige sider· blandt andet Sl, der har givel 10.000 krooor 
tilformålel. 
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lappening 
s af childlives have been distributed in Capenhagen during tha UN~summil, conceming the worldwide social situation, the 6th to 12th of March, 1995. 
,mages of reality - symbolic elaborated questions, which are mean! to show the grotesque and absurd, in what we tend to know as normal , conventional reality. 

ephansen , Text of the certificates: Jens Galschiøt Christophersen , Hand-drawings: John Bonnesen 
'graferne ApS / Harriet Jensen , Print: Broløs, H,erning 1995 
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