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HORSENS KOMMUNE

det sker i Horsens fortsat

0 Bronzeskulpturen i nærbillede. Tanken er, at ved siden af skikkelsen skal ligge den skoleuniform, Angus Young sædvanligvis
PRESSEFOTO
optræder i.

AC/DC-skulptur
i klemme i tidsplan
3Storstilet
projekt må
opgives - i
første omgang

ende ikke lade sig gøre at
overholde.
Jens Galschiøt ærgrer sig
over den bristede tidsplan,
og han har nu lagt projektet
frit ud, hvis andre vil være
med.
- Men, siger han, jeg har
ikke noget at udsætte på
Horsens. Jeg vil stadig gerne
lave skulpturen til byen,
selv om afsløringen ikke kan
ske i forbindelse med
AC/DC-koncerten. For det
er jo stadig flot, hvad Horsens har gjort - det er tjekket, sådan som byen har
ændret sit image fra fængselsby til rockens hovedstad.

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

HORSENS - For knappe tids-

frister er kommet i vejen for
et storstilet projekt om en
AC/DC-skulptur i Horsens,
som guitarist Angus Young
skulle afsløre, når bandet
den 5. juni spiller på Casa
Arena Horsens.
Planerne går endda videre, nemlig at skulpturen
skulle være den første i en
slags Rockens Hall Of Fame i
Horsens.
Ideen
stammer
fra
AC/DC’s pladeselskab Sony
Music og international marketing manager Johannes
Andersson, mens billedhuggeren Jens Galschiøt har
kreeret forslaget til skulpturen.
- Det er et rigtigt godt projekt, men vi kom desværre
alt for sent ind i det, konstaterer Frank Panduro, direktør for Horsens & Friends,
som har været den lokale
part i planerne.
Men selv om gimmick’et
med Angus Young nu må
opgives, er der fra alle parter åbenhed over for, at projektet gennemføres senere og at Horsens dermed stadig kan blive byen med den

0 ...og her er så manden,
det hele drejer sig om:
AC/DC’s guitarist Angus
ARKIVFOTO: POLFOTO
Young.

danske udgave af Rockens
Hall Of Fame.

Ærgerlidt, men...
Jens Galschiøt blev i januar
kontaktet af Sony Music, og
i slutningen af måneden
havde han sit forslag til
skulpturen klar.
Frank Panduro hørte
første gang om projektet
midt i februar, da pladeselskabet henvendte sig. Han
var med på ideen og arbejdede videre med sagen.
Men i den sidste ende
kom det til at knibe med tiden. Jens Galschiøt skulle
have mindst fire uger til at
støbe skulpturen, og denne
frist kunne det i den sidste

Bakker op
Også fra Horsens & Friends
og Sony Music er der vilje til
at arbejde videre med planerne.
- Jeg har rigtig meget lyst
til at gå videre med projektet, siger Frank Panduro.
- Vores holdning er, at vi
bakker op, lige meget hvor
og hvordan planerne eventuelt realiseres, siger Johannes Andersson på Sony
Music. Så hvis Horsens er
med, er vi også med.
For Johannes Andersson
er det vigtigste at få rejst en
debat om populærkultur
contra finkultur:
- Vores oplevelse er, at i
Danmark og i kulturkredse
hylder man afdøde filosoffer, digtere og konger med
statuer. På samme måde findes der en idrættens Hall Of

AC/DC
-skulpturen
3 Bronze-skulpturen af

Angus Young skal placeres
på en fire m høj brokonstruktion i stål.
3 Soklen skal ifølge Jens Galschiøt symbolisere
scenen og den lange tid,
AC/DC har været en del af
rockmusikken. Soklen skal
rage ud over beskueren for
at symbolisere guitaristens
gode kontakt til publikum.
3 Angus Young er afbildet
nøgen (med guitaren til at
dække kønsorganerne) for at
symbolisere „den hudløse
ærlighed og engagement,
han repræsenterer i sit
guitarspil og sceneshow“,
som Jens Galschiøt
udtrykker det.
3 Skikkelsens sejrende

positur er symbolet på, at
Angus Young er blevet en
af verdens mest kendte
guitarister.

Fame. Men inden for pop og
rock findes ingenting. En
kultur-personlighed som
Angus Young hyldes ikke,
selv om han er vigtig for et
kæmpestort publikum.

UDSTILLINGER
LØRDAG-SØNDAG-MANDAG
08.00 - 20.00 Horsens - Boller Slotspark, Boller Slotsvej:
Blomsterhave med sjældne, gamle træer, antikke
roser, japansk have, klosterplanter, fuchsia m.v.
08.30 - 14.45 Horsens - Ceres Centret, Nørretorv 1-3:
Malerier af Anja Koch Damsgaard.
09.00 - 12.00 Horsens - Filip’s Sten- og Billedhuggeri /
Galleri Brazil, Ormhøjgårdsvej 10: Udstillingen
„Nordlys 2010“ med værker af en række
kunstnere. Lukket søndag, mandag kl. 8-17.
09.00 - 15.00 Horsens - Kildebakken, Kildegade 23:
Værker af Kirsten Jakobsen.
09.00 - 16.00 Horsens - Egebakken, Egebjergvej:
Surprisegruppen - med Anna Hedda Andersen,
Henny Bækmand og Monica Petersen - udstiller.
09.00 - 16.00 Hovedgård - Skovly Ældrecenter,
Horsensvej 38: Udstilling af Ida Petersen og Mette
Heunicke.
09.30 - 15.00 Lund - Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245:
Tegninger og malerier af Leif Kragekjær.
10.00 - 13.00 Horsens - Jensens Indramning og
Kunsthandel, Ormhøjgårdsvej 16: Fotokunst med
Claus Winther. Lukket søndag, mandag efter
aftale.
10.00 - 13.00 Horsens - Horsens Kunstgalleri,
Havneallé 5: Udstilling med galleriets kunstnere.
Søndag og mandag lukket.
10.00 - 13.00 Horsens - Kvist Galleri & Interiør,
Svanes Torv 4: Nina Rostgaard Andersen og Pia
Jensen udstiller malerier. Lukket søndag og
mandag.
10.00 - 14.00 Horsens - Galleri Brænderigården,
Søndergade 41 E: Ophængning med Niels Sylvest.
Lukket søndag og mandag.
10.00 - 14.00 Horsens - Phønix, Borgergade 11, 1. sal:
Fotografier af Pia Elkjær. Lukket søndag og
mandag.
10.00 - 16.00 Horsens - Galleri Progres, Smedegade 16:
„Raumkörper und Raumzeichningen II“ skulpturelle objekter af Dorothea Reese-Heim.
Søndag og mandag lukket.
10.00 - 18.00 Horsens - Stengalleriet, Asgårdsvej 11:
„Forår og sommer 2010“ - udstilling med
keramiker Birthe Rågård og billedkunstner Ruth
Juul. Kun åbent efter aftale på tlf. 25 31 93 43.
11.00 - 14.00 Horsens - Galleri Kælderen,
Nørregade 1: „Kom maj du søde milde“ forårsudstilling med 14 af galleriets kunstnere.
11.00 - 14.00 Horsens - Galleri Bøghsgade 44:
Udstilling med Diana Nordbek, Marianne
Søndergaard, Mai Britt Krogh, Elking Schultz
Henneberg og Jytte Kristensen. Lukket søndag og
mandag.
11.00 - 16.00 Horsens - Horsens Museum, Sundvej 1A:
Et sommerfugle-kys - kunstbroderier af canadiske
Marie-Renée Otis og broderier fra museets
samling. Museets faste udstillinger. Lukket
mandag.
11.00 - 16.00 Horsens - Industrimuseet, Gasvej: Kirsten
Haahr udstiller i Henny Schrijvers atelier. Udstilling
med livslang produktion af Christels tegninger.
Faste udstillinger.
11.00 - 17.00 Horsens - Horsens Kunstmuseum,
Carolinelundsvej 2: Udstillingen „Atypia“ - med
værker af Bjørn Nørgaard. Faste udstillinger.
Lukket mandag.
11.00 - 22.00 Horsens - Café Den Hvide Hest,
Amaliegade 5: Peter Viltoft, Brædstrup, udstiller
malerier. Lukket søndag og mandag.
12.00 - 15.00 Horsens - Galleri Franz Pedersen,
Carolinelundsvej 47: Udstillingen „Lose“ - nye
malerier af René Holm. Lukket mandag.
13.00 - 16.00 Horsens - Horsens Idrætsarkiv, Gasvej 21:
Idrætten i Horsens fra 1869 indtil dato gennem
billeder, foreningsbøger, scrapbøger,
idrætsrekvisitter m.m. Kun åbent søndag.
13.00 - 16.00 Nim - Gårdmuseet Stjernholm,
Skanderborgvej 1: Udstillinger med bl.a. landbrug,
kulturplanter og staudehave. Museet drives af
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening. Kun
søndag.
13.00 - 18.00 Voervadsbro - Møldruphus, Højlundvej 26:
Marie Drewes udstiller. Søndag kl. 11-18, mandag
lukket.
14.00 - 17.00 Horsens - Den gamle Skolestue,
Allégade: Året rundt viser museet, hvordan
skolevæsenet tog sig ud i „de gode, gamle dage“.
Kun åbent søndag.
15.00 - 17.00 Søvind - Reballegård, Reballevej 11: Jette
Skaarup udstiller kvindebilleder.

