
Drømmefragmenter
Stjålne, genfundne og nye værker af Alberto Aragón Reys

 

1. Invita�on �l fernisering fredag d.15 nov. kl 17.00
2. Stjålne malerier på vej fra Mexico-e�er omfa�ende istandsæ�else
3. Fra 8 nov.:Alberto Aragon maler samme med sine assistenter midt i det 400 m2 store galleri, alle kan komme og følge med i �lblivelse.
4. Alberto er blevet en stjerne i  Mexico og  præsenter nogle af hans helt store værker på uds�llingen i Odense.

 

 
 

For 8 år siden, blev 16 af Albertos malerier stjålet– De �lhørte Galschiøt og nu har FBI fundet dem igen og 
8 af malerierne er på vej �l Danmark

 



 
 
Kære
 

De stjålne malerier, samt en hel del nye, bliver  ferniseret på Gallerie Galschiøt, fredag d. 15. nov. kl 17

De mange malerier blev stjålet i sommeren 2011, under en transport fra Danmark �l Mexico. På trods af en større
e�ersøgning i frag�erminalerne i både Spanien, Portugal og Mexico var den 40 kg store rulle malerier, som sunket i
jorden..

I 2018 dukkede der pludselig et af malerierne op på en EBay ak�on i Salt Lake city i USA, hvor det var sat �l salg
for 60.000 kroner. Galschiøt kontaktede det danske poli� for at opspore og stoppe auk�onen.

Fyns Poli� indledte et tæt samarbejde med anklagemyndigheden, Rigsadvokaten i Danmark og FBI, samt det
amerikanske jus�tsministerium.  Det lykkedes dem at få gennemført en ransagning på auk�onshuset i USA. Her
fandt og beslaglagde FBI maleriet.

E�er fundet af det ene maleri, trevlede FBI sagen op og det lykkede at finde frem �l o�e malerier, nogle var solgt
og må�e pilles ned i private hjem i USA,

Malerierne blev e�er et ophold i det danske konsulat i Salt Lake city transporteret med kurer �l Mexico. De var ret
medtaget, og har været igennem en omfa�ende restaurering i Mexico. Malerierne er nu færdige og på vej �l
Danmark fra Mexico 

Jeg har i den anledning inviteret Alberto �l Galleri Galschiøt, hvor vi vil uds�lle hans Stjålne og nu genfundne
maleriet og en række helt nye værker.

Som optakt �l uds�llingen vil har vi installeret et arbejdende atelier i vores 400m2 store galleri hvor man kan
komme og se Alberto og hans assistenter male og klargøre de nye og gamle værker. Han vil på uds�llingen både
præsenter og arbejde med nogle af hans helt store lærreder. Så der er optræk �l en fantas�sk uds�lling i Galschiøt´s
store gallerisal.

Alberto Aragón Reyes er et af de unge mexicanske talenter som Galschiøt mødte for over 20 år siden. Han var på
Galleri Galschiøt for at,male scenografien �l en dansefores�lling med mexicanske gadedrenge. Han blev siden
kunststuderene på værkstedet og  arbejdede  med som billedhugger på flere af Galschiøt’s projekter, bl.a. den store
�tan-pavillon �l Images of Asia 2003, Balanceakten og på udsmykningen �l Hotel H.C. Andersen.

Alberto Aragón Reyes er en helt formidabel maler og er nu blevet en del af de interna�onale kunstmiljøer. Han
har solgt malerier og skulpturer �l samlere og kunstkendere i hele verden og er  blevet en af la�n-Amerikas
ops�gende stjerner.  Bag sig har han en hel del uds�llinger i Mexico, Spanien, Tjekkiet, Danmark og USA.  Hans
atelierer i Oaxaca i Mexico er gigan�ske og de bugner af malerier og skulpturer som er på vej ud i verden.

Alberto Aragón Reyes maler ekspressive og eksplosive malerier præget af mexicansk mytologi og det amerikanske
kon�nents vilde natur.

Han maler i en s�lart, der er inspireret af bl.a. Goya og Trampedach og den norske maler Odd Nerdrum.  Men først
og fremmest er han SIG SELV.

Som optakt �l uds�llingen vil man kunne se kunstneren og hans assistenter arbejde på  nye værker fra den 8.
november, mandag �l fredag, kl. 10:00 �l 17:00 og søndag kl. 12:00 �l 16:0, og frem �l ferniseringen.

Uds�llingen vil vare �l onsdag den 18. december og man kan køber værkerne direkte under hele uds�llingen.

Man kan se mere om Alberto Aragón Reyes på hans webside

 

Vi glæder os �l at se jer �l Fernisering ,med fed kunst , bobler,rødvin, snaks, blid musik og mexicanere på fredag
d.15. november fra kl. 17:00 �l 20.00 på Galleri Galschiøt. Banevænget 22. 5270 Odense N. tlf. 66 18 40 58

Kærlige Hilsener Jens Galschiøt

 

http://albertoaragonreyes.com/bio.html


 

 

 

Galleri Galschiøt Aktiviteter i 2019

November
Fra torsdag d.8 nov- Mexikanst kunstner maler midt i galleri: Som optakt �l
uds�llingen vil har vi installeret et arbejdende atelier i vores 400m2 store galleri hvor
man kan komme og se Alberto og hans assistenter male og klargøre de nye og gamle
værker.

 

******
Fredag d.15 Nov kl 17.00  til 20.00 er der fernisering på  en formiddabel udstilling
af Alberto Aragon  i Galleri Galschiøt.

 Han vil på uds�llingen både præsenter og arbejde med nogle af hans helt store
lærreder. Så der er optræk �l en fantas�sk uds�lling i Galschiøt´s store gallerisal.

 

******

 

Homo  Sapiens er forsat opstillet i København
 
 De 21 store kobber skulpturer er opstillet foran LO bygningen på Islands Brygge.
 

 
 
 

 
 



Her har de nu stået i  mange måneder i forbindelse med sammenslutningen af de
2 hovedorganisationer LO og FTF.  Udstillingen er en slags velkomst til FTF der
flyttede ind i den smukke LO bygning allerede fra 1 januar , hvor de to
hovedorganisationer fusionerede til et samlet forbund der fik navnet FH (Faglig
hovedforbund).
 
 Denne begivenhed blev også en enestående mulighed for københavnerne til at
opleve denne smukke meditative og tankevækkende skulptur/lys installation på Island
Brygge.
 
 

*****
 
 
 

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt
 

Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle
rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt
 
Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire
perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres.
Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning,
oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.
 
Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer, keramiker og billedhugger tlf.2228 4975

 
Hvor: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, Odense N.
Tilmelding:  Gennem Odense Aftenskole , ( tlf. 20 83 96 74)
Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer

 
*****

 
 
Kurses i samarbejde med Pårup kunst : Keramik og skulptur,  
Portrætmodellering  Meditation   og  TRE træning
 

*****
 
 

 
11-15/11 2019:Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
25-29/11 2019: Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 

 
 

 

December
 

 
Julemarked på galleriGalschiøt

 
 
 

2020
 
 

Støbe Kurser på Galleri Galschiøt

 

 

 
 

 

https://ymlpsend5.com/02e19uqeesaoaebyhhatabusazae/click.php
https://www.paarupaftenskole.dk/dof-paarup-aftenskole-odense/?categoryId=03cda3aa-5a82-480d-b626-aab500f5adbf
https://www.paarupaftenskole.dk/dof-paarup-aftenskole-odense/?categoryId=a73c254d-42bc-4666-b8cf-aab500f5e26d
https://www.paarupaftenskole.dk/dof-paarup-aftenskole-odense/?categoryId=b4031c8d-2995-468b-9cfc-aab500f606ec
https://www.paarupaftenskole.dk/dof-paarup-aftenskole-odense/?categoryId=f0a3e32d-e7a3-4037-a7cb-aab500f65739
http://www.pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/
http://www.pilflet.dk/kurser-i-smykke-og-skulpturfremstilling/


 
 
13-17/1 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
3-7/2 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
 
24-28/2 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
16-20/3 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
30/3 – 3/4 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
20-24/4 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
11-15/5 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
1-5/6 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
22-26/6 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
13-17/7 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
3-7/8 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
24-28/8 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
14-18/9 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
5-9/10 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
26-30/10 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
16-20/11 2020 Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 
7-11/12 2020Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt- Se ,
tilmelding her
 

******
 

Kurses i samarbejde med Pårup kunst : Keramik og skulptur,  
Portrætmodellering  Meditation   og  TRE træning

 

 
 

 
 

 

"Orgasme piloten" Bronze ,
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Besøg Galleri Galschiøt
 
Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum
på 2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private
kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens
værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted,
Tv-studie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.
 
Hele området er på ca. 10.000 m2 og er åbent for publikum på alle
arbejdsdage mellem kl. 9 og 17 og søndage fra 12 til 16. Der er lukket om
lørdagen.
 
Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.
 
Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N -  Email:
 aidoh@aidoh.dk  -  Info se galleriets webside:   - Tlf: 6618 4058 

 
" Homo Sapiens serien" alle 21 skulpturer med lyssætning

 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.gallerigalschiot.dk/
http://www.gallerigalschiot.dk/


 

 

 
 

 
 



 
 
 

Denne mail er udsendt fra billedhuggeren Jens Galschiøts værksted.

Kontakt til værkstedet:

Galleri Galschiøt
 Banevænget 22

 5270 Odense N
 Tlf : (+45) 6618 4058

E-mail: aidoh@aidoh.dk
  

websider:
 Til Galleri Galschiøt

 Til Galschøt hovedside

Portræt af Galschiøt med link til alle projekter fra hans værkstedet(PDF på engelsk)

200 sider E-bog om Galschiøt på dansk (PDF)
  

 
Facebook:  Galleri Galschiøt   Jens Galschiot 
 

****************************************** 

Videresend email
 ******************************************

 

Af- og tilmelding af nyhedsbrev fra Jens Galschiøt

Vil du slettes fra denne infoliste så klik her: Afmeld min e-mail fra denne liste

Vil du opdatere dit navn-email m.m på listen:  Opdater min profil

Vil du tilmelde dig til infoliste, så tryk her: Tilmelding til Galschiøts infoliste

Powered by YMLP.com  
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