Invitation og pressemeddelelse den 27. maj 2004

Fødselsdag og bog-reception
hos Galschiøt fredag 4. juni
I anledning af min 50-års fødselsdag den 4. juni vil jeg invitere til reception kl. 13-17 for
• forretningsforbindelser og kunder
• venner, fjender og familie
• tidligere og nuværende medarbejdere, samarbejdspartnere, rådgivere, frivillige og andre der har
givet en hånd med i mit 50-årige virke
• andre der har lyst til at sige til lykke til en pæn, om end lidt vild 50-årig billedhugger
• anmeldere og andre kunstinteresserede der vil erhverve sig den nye kunstbog og samtidig have
mulighed for at møde både forfatteren og kunstneren.

Angreb på kunstparnasset
I anledning af fødselsdagen har kunstkritikeren Erik Meistrup skrevet en kunstbog med titlen Jeg anklager
om mine kunstneriske frembringelser. Bogen er samtidig et angreb på den herskende kunstelite, som har to
sæt holdninger, som de bruger til at selektere imellem dem de kan lide og dem de ikke kan lide, det er den
afdeling jeg hører under. Forfatteren vil være til stede under receptionen.
Mine skulpturer og happenings er ifølge formskærerne, som H.C. Andersen kaldte dem, for let aflæselige,
for politiske, både for pæne og for grimme, for sødsuppeagtige og for makabre m.m. Det er jo ikke let at
gøre alle tilpas, så jeg har tænkt mig at fortsætte på samme måde de næste 50 år.
Bogen er på 180 sider og rigt illustreret med fotos
fra de mange aktiviteter der er udgået fra mit værksted i Odense. Den bliver præsenteret under receptionen og det vil være muligt at erhverve et signeret
fødselsdags-eksemplar til en fordelagtig pris, inden
den forhåbentlig bliver revet væk hos boghandlerne.
Bogen koster 198 kr. og har ISBN 87-990178-0-6,
som du skal bruge hvis du vil bestille den hos
boghandleren.

Receptionen
Men det vigtigste er, at du kommer og fejrer denne
dag sammen med mig. Nipper til maden, får dig et
glas vin, øl eller vand og udveksler gode og dårlige
minder. Det hele bliver akkompagneret af Erling
Hjernø og hans Holiday Duo.
Receptionen starter kl. 13 og slutter ved 17-tiden.
Programmet er traditionen tro lidt flydende. Der er
forstærkeranlæg og scene, hvorfra jeg håber at nogle
vil komme med indslag. En videokanon inde i værkstedet vil løbende vise nogle af Niller Madsens tvdokumentarfilm om mine happenings. Ca. kl. 14 vil
Erik Meistrup præsentere bogen.
Receptionen foregår på
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