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Til boghandleren
Ny bog af kunstkritikeren Erik Meistrup udgivet af forlaget aidoh.dk medio juni 2004:

Jeg anklager…
Om kunstneren Jens Galschiøt
Bogen er et frontalangreb på kunstverdenens selektivisme og sammenspisthed. Titlen på
bogen er inspireret af Zolas berømte brev fra 1898 der sendte ham i landflygtighed. Helt
så galt går det forhåbentlig ikke med forfatteren Erik Meistrup, selv om han ikke lægger
fingrene imellem.
Bogen er på 180 sider, rigt illustreret med store farvebilleder fra den danske billedhugger
Jens Galschiøts mange happenings og kunstværker. Allerede på forsiden bliver man konfronteret med hans indre svinehunde som han har opstillet overalt i Europa, og bare ved en
kort gennembladning af bogen støder man ustandselig på skulpturer der har været en del af
både den danske og internationale samfundsdebat. Han spænder fra Skamstøtte-opstillinger
i Hongkong, Mexico og Brasilien, rygende frihedsgudinder og hære af hungerdrenge til
samarbejde med modeskaberen Erik Mortensen og skulpturer til dronning Margrethe.
Galschiøt er en af de kunstnere der på trods af sine radikale humanistiske budskaber har formået at blive en folkekær kunstner. Folkeligheden har til gengæld betydet at han er blevet
lyst i band i de finere kunstkredse og det er dette paradoks som Jeg anklager handler om.
Meistrup hudfletter kunstcirklerne på deres egen boldbane, så det åbenbares for enhver at de
ikke har noget tøj på. Bogen er på trods af den
intellektuelle tekst let at gå til pga. den billedmættede layout.
Bogen er frigivet til salg pr 15. juni 2004.
Erik Meistrup

Jeg anklager…
Om kunstneren Jens Galschiøt

Pris i boghandlen
198 kr. (inkl. moms)
Rabatgruppe P (35%)
ISBN 87-990178-0-6
Bogen distribueres igennem DBK
Mimersvej 4, 4600 Køge
Tlf. 3269 7788

En boghandler i Odense har lånt en af
de store svinehundeskulpturer som
reklamesøjle for bogen. Men mindre
kan også gøre det. Galschiøt har tilbudt at låne nogle af sine svinehundehoveder i kobber ud, hvis der er
boghandlere der vil slå et ekstra slag
for bogen. Ring til Galschiøt for nærmere aftale på 6618 4058.

