Skamstøtter, Fernisering, Sufi koncert og folkemøde
1. Skamstøtter opstillet i Oslo, Prag og Taiwan
2. Lørdag d. 11. juni kl 14 Fernisering: Galleri Galschiøt Rey Morales (MX)
3. Lørdag d.11 juni . Ofelia Medina , skuespiller og aktivist fra Mexico introducer mexicansk kunst
4. Torsdag d. 16. til d. 19. juni drager vi til folkemødet
5. D .25. juli kl 19:00 har vi en forrygende kurdisk Sufi koncert

Rey Morales "Drømme Flyvning"
Kære [FORNAVN

Vi har haft en fantastisk tid med opstillinger af Skamstøtten midt i Oslo og ugen efter en nye Skamstøtte på doks
kunstmuseum midt i Prag med paneldebatter og taler og inspirerende samvær sammen med vores kinesiske venner fra
det eksil kinesiske miljø. Også i Taiwan blev der rejst en Skamstøtte hvor Galschiøt talte over en videoforbindelse- Se
invitationerne på mail sendt til vores Hongkong liste Oslo og Prag
Lørdag d. 11. juni kl 14 til 19 Fernisering: Galleri Galschiøt invitere til fernisering med en af vores fantastiske malere
fra Mexico Rey Morales som har boet på værkstedet i et par måneder og præsentere sine nyeste værker. Se et tv portræt
af rey moralers her . Ofelia Medina , skuespiller og aktivist fra Mexico ,(spillede Frida i den første Frida Khalo film)
introducer Rey og mexicansk kunst . Se nedefor i denne mail
Torsdag d. 16. til d. 19. juni drager vi til folkemødet. Hvor vi har lavet en kulturscene med et fedt program med
inspirerende samtaler og debat om kunst, kultur, politik, køn og sex, Se nedenfor i denne mail
D .25. juli kl 19:00 har vi en forrygende koncert med nogle af Kurdistans bedste Sufi musikere, et meget sjældent
arrangement som man bare skal opleve, entre 100 kr. Tilmelding til Niaz Bayati på tlf 2228 4975 eller på mail
niazalbayati@hotmail.com
Og så tager vi på en velfortjent sommerferie. Fra d.8. juli til d.7. august.
Galleri Galschiøt har åbent hele ferien fra 12:00 til 17:00, mandag til fredag og søndag. Lørdag er der lukket.
Vi håber at vi ses
Med kærlig hilsen
De gæve Gallerister og Jens Galschiøt

Drømme flyvning Vuelos Onìricos Maleriudstilling af Rey Morales (MX)
Du inviteres hermed til: fernisering af Drømme Flyvning (Vuelos Onìricos) af Rey Moraleslørdag den 11. juni fra kl. 14 til 19
på Galleri Galschiøt ,Banevænget 22, 5270 Odense N
Jens Galschiøt vil være vært for en lille forfriskning og åbne udstillingen.,Den varer til og med tirsdag den 28. juni.
Malerierne kan købes og tages med direkte fra udstillingen
Ofelia Medina , skuespiller og aktivist fra Mexico ,(spillede Frida i den første Frida Khalo film) introducer mexicansk kunst
Der er åbent alle hverdage kl. 9 til 17 – lørdag lukket og søndag kl 12 – 16. Der er fri entré.

Rey Morales’ oliemalerier er præget af den latinamerikanske fabulerende historiefortælling. Mange af motiverne er inspireret fra Reys egen drømmeverden med sære
bevingede væsner, styltegængere og mennesker i gang med underlige gøremål.
Hans sociale engagement i det mexicanske samfund skinder igennem som en fin undertone i mange af hans malerier. Hvert billede fortæller sin egen kalejdoskopiske historie
- på en gang melankolsk og livsbekræftende. Rey Morales er født i Oaxaca i 1981. Han interesserede sig allerede fra en tidlig alder for kunst. Hans far døde tidligt og som
faderløs havde Rey ikke den letteste opvækst.
Han var en af de gadedrenge, som Mexicos byer er fulde af. Hans held blev, at en socialt engageret teatermand, Raul García Ramos, i 1997 kom til Oaxaca og kontaktede
gadedrengene i byen for at lave en teatergruppe. Rey meldte sig straks til gruppen, der lavede dans, kunst og teater på gaden for at tjene til dagen og vejen. Denne gruppe blev
senere ’opdaget’ af den danske solidaritets-organisation Tinku, der inviterede drengene på teaterturné i Danmark og Sverige.
Denne turné satte for alvor gang i Reys kunstneriske karriere. Han har gået på flere kunstskoler og deltaget i udstillinger og projekter i både Mexico, Danmark, Norge,
Sverige og Grønland. Rey har i flere forskellige perioder været tilknyttet den danske billedhugger Jens Galschiøts værksted.
.
For yderligere oplysninger kontakt Jens Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense Ntlf. 6618 4058, aidoh@aidoh.dk.
Rey Morales kan kontaktes igennem Jens Galschiøts værksted, hvor han for tiden opholder sig, eller på mobil nr 5027 3792. Rey taler engelsk og spansk og giver
gerne interview om sit liv og sin kunst.

Folkemødet på Bornholm:
Galleri Galschiøt har sammen med Artpoiltico endnu engang lavet en oase af en Kulturscenen på folkemødet. Vi har sammensat et spændene debatprogram og håber at se
dig i vores område D11 der ligger lige over for Brandstationen. Du kan kende os på skulpturerne foran området.
Vi håber at se dig til inspirerende samtaler og debat om kunst, kultur, politik , køn og sex,
Torsdag den 16. juni 2022
Skamstøtten - dansk kunst i storpolitik 14:00

Danske børn i de syriske fangelejre - hvorfor skal de hjem? 15:00
Kina og kunstdiplomati i en storpolitisk krisetid 17:00
Fredag den 17. juni 2022
Mainstreamkultur under lup: Følger ansvar med indflydelse? 11:00
Hjælp, jeg har et problem - Hvor går jeg hen? 12:00
Unges trivsel kræver at plan bliver til virkelighed - NU! 14:00
Seksuel dannelse - hvad gør vi? 15:00
Ny seksuel revolution? - magtstrukturer under forandring 17:00
Lørdag den 18. juni 2022
Sut min klit, orgasmer og underliv 11:00
”Let’s talk about sex” og alt muligt andet… 12:00
Dansk Komponistforening Kønsbalance i Musikken 14:00
Kina og kunstdiplomati i en storpolitiks krisetid 17:00

Velkommen til en forrygende koncert på Galleri Galschiøt
Lørdag d. 25. juni 2022 kl. 19:00 er du er inviteret til orientalsk sufi koncert i Galleri Galschiøts hyggelige omgivelser.
Det er vores første koncert efter coronaen og vi er glade for, at der er mulighed for at præsentere disse spændene kurdiske stjerne musikere.
Vi glæder os til at se jer!
Klassisk Orientalsk Musik på Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N

Aftenens musikalske indslag har rødder i Kurdistan og bliver spillet på klassiske orientalske instrumenter. Oplev blandt andre Faramarz Amirian (Tanbur), Torab Taran
(Tombak), Shahram (Daf), Kaveh Kwali (Tanbur), Walid Hamoto (Balaban/Duduk), Ali Ser Hamoto (Saz) og Malak Mukhtar, der vil indtage scenen med deres egen
fortolkning af den klassiske maqam genre.
Der vil mulighed for at købe øl, vand, vin, the og kaffe i baren.
PRIS pr. Person: 100 DKK.
Betalingsmetoder: Der kan betales med kontant, Mobile Pay og kort terminal ved ankomst.
Der kan også betales på forhånd med Mobile Pay.Det er vigtigt at der skrives navn og antal billetter i Mobile Pay beskeden. Fx: Per Hansen 3 billetter. Mobile Pay nr: 85063

Link to newsletter sent out from Galschiøt in 2022 *****

Link to newsletter sent out from Galschiøt in 2021

If you want to subscribe this infolist, then click here: Subscribe to Galschiøts infoliste

Aktiviteter 2022
Vi har nu igen lukket op for alle vore kurser, for besøgende, møder,
koncerter m.m. Så vi har rigtig mange besøgende. Det er rigtig dejligt.
Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt
P.G.A Corona situationen har vi haft lukket for kurser . Det betyder at der er
en del pres på, så mange af kurserne er optaget. Vi beklager, at mange ikke
kan komme på de kurser, de gerne ville.
Men sørg for at melde dig til på de ledige uger, så du sikrer dig en plads.
Ventelister: Man kan også sætte sig på en venteliste under de enkelte
kurser. Når der er nok på ventelisterne, vil vi forsøge at oprette flere kurser
for at afhjælpe presset.

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 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.
Hvornår: Du kan se kursusdatoer og tilmelde dig her
******

Boliger på galleri galschiøt:
Et sted at bo for unge, ældre og børn
På Galleri Galschiøt i Næsby i udkanten af Odense er vi i fuld gang med at
skabe et sammenhængende boligområde, som skal bebos af en god blanding
af ældre, unge og børn.
Det bliver et område med nybyggede huse foruden de 9 eksisterende
boliger, som i forvejen hører til Galleriet.
Byggeriet er startskuddet på tanker og drømme, som vi (Jens Galschiøt
og Colette Galschiøt Markus) har om, hvordan vi selv kunne tænke os at bo.
Planerne har været under bearbejdning de sidste 5-6 år.
******

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, Tvstudie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.
Hele området er på ca. 13.000 m2 og er åbent for publikum og der er Fri entré.
Åbningstider:
Hverdage kl. 9 - 17.
Søndag 12 - 16
Der er lukket lørdagen.

OBS: Fra d.10 juli til d 7 aug har vi sommer åbent i galleriet fra 12 til 17Man 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

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
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