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Hjem > Jens Galschiøt

Galschiøts fundamentalismeprojekt

Nyhed
Søndag 18. januar 2015

Multikunstneren Jens Galschiøt     har igennem flere år arbejdet på et stort dialog - og skulpturprojekt om religiøs fundamentalisme.
Under titlen " Abrahams Børn "  udstiller han lige nu det færdige værk på Kunstcentret Silkeborg Bad.
Her sætter han fokus på dogmerne i de 3 store religionener kristendom, islam og jødedom.med en stor kobberskulptur der danner ordet
:FUNDAMENTALISM
og hvor hvert bogstav er opbygget af bøger i gigantiske stabler. I alt 8000 kobberbøger.
Læs mere på Galschiøts egen side : fundamentalism.dk
Udstillingen kan ses i Silkeborg indtil d. 19. april
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Hjemløs flytter ind i Europaparlamentet

Nyhed
Mandag 21. april 2014

En af Jens Galschiøts hjemløse skulpturer  har fundet sin plads i Europaparlamentet i Bruxelles. Den hedder " Mand på bænk " og skal
fremover minde politkerne om hjemløsheden, der er et stort problem i alle EU lande.
Det er en af de 13 store bronzeskulpturer af hjemløse, der lige har været på europaturnè. Her har de været udstillet i det offentlige rum som en
slags " street art ", hvor det somme tider er svært at skelne kunsten fra virkeligheden.  
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Gæt en religion og vind et Galschiøt værk
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Kunsten.nu
Onsdag 2. april 2014

Kender du de hellige skrifter godt nok til at genkende deres ord,når de står som isolerede citater ? Galschiøts citat-quiz inviterer til udforskning
af de monoteistikske religioner med mulighed for gevinst af kunstnerens værker.
Læs nyhed på Kunsten.nu
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Jens Galschiøt:kunst til eftertanke

Kunsten.nu
Onsdag 2. april 2014

Udstillingen Jens Galschiøt - Kunst til eftertanke  viser kunst med politiske og sociale budskaber på hjertet. Bronzeskulpturer af flygtninge og
hjemløse er placeret rundt omkring på Hobros torve og pladser.
Se billedserie på Kunsten.nu
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