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Aktioner med Pillar of Shame (POS )og andet Kina relateret 

kunst 

updated 13 maj 2022-  

Dette dokument er Google oversat til engelsk og der kan derfor være en del oversættelses fejl 

Jens Galschiøt værksted i Danmark har her oplistet en række af forskellige aktions muligheder og forslag til 

aktioner. Nogle af forlagene har vi selv udviklet, men mange af dem er fremkommet ved at folk har tænkt med og 

sendt os nye ideer. Bliv endeligt ved med det 

Vi har i dette dokument taget udgangspunkt i vores egen skulptur the Pillar of Shame. Men alle forslagene vil kunne 

bruges med meget andet kinakritisk kunst f.eks. Badiucao tegninger/ malerier, Ai Weiwei Fuckfinger, Lady Liberty 

Hong Kong skulpturen og mange andre. 

 

Digitale manifestationer og protester 

 

The Pillar of Shame genopstår nu i den virtuelle verden som Augmented 

Reality (AR) og kan placeres overalt 

 

Vi har sammen med tek folkene fra libak.dk med stort besvær fremstillet nogle ekstremt detaljeret og helt 

utroligt spændene filer der kan bruges til at skabe næsten fysiske manifestationer i den virkelige verden hvis 

man ser den i gemme sit mobilkamera. 

Vi frigiver filerne d 14 maj 2022, så kan de hentes på Galschiøt websider og alle kan gå i gang med at lege 

og dele og dele og dele  hent dem her Download | Galschiøt (galschiot.com) 

 

Teknik: 

Ved hjælp af en nyere iphone eller android mobiltelefon det muligt at placere Virtuelle 3D skamstøtter midt i 

”virkeligheden” og lave en lille film hvor den står som en virkelig genstand i filmen. Det er meget enkelt at bruge 

teknikken alle vil kunne finde ud af det med få minutter øvelse. Da det er helt ny teknologi skal man muligvis hente 

et AR program til android telefoner der kan køre filen. I en ny iphone er det indbygget 

https://galschiot.com/en/work/pillar-of-shame/2021-pillar-of-shame-in-hongkong/download


 Man henter den AR fil der passer til ens mobiltelefon 

 Man trykker på filen, kameraet åbner  

 Med fingeren trykker man på Pillar of Shame filen ikonet og skulpturen bliver placeret i rummet, som en 3D 

genstand når man bevæger sin mobil rundt så skulpturen positioneres i rummet.  

 Man kan selv bestemme placering og støttese og flytte lidt rundt på den så den passe til det rum eller sted 

hvor man filmer. 

 Man kan se folk gå rundt om den, hvis de går igennem der hvor man har placeret skamstøtte brydes 

illusionen, men hvis man stiller den et sted hvor folk ikke går, vil man tro at den virkeligt står der, så længe 

man ser igennem sit kamera. 

 Man kan med sit kamera selv gå helt tæt på den og se en helt ekstrem detaljerings grad og filme den fra alle 

vikler.  

 Filen er lavet til at bruge mobilens positions system så skamstøtten fastholdes på den position man har stillet 

den på uanset hvor man bevæger kameraet rundt. Den vil bevare sin størrelse i forhold til det rum man har 

opstillet den i. Hvis man f.eks. har stiller en 15 meter høj Pillar of Shame midt Victoria park i Hongkong kan 

man når man gå hen til den filme nedefra og opad se hvor stor den er og toppen vil fortoner sig i himlen. 

Man kan også går rundt om den. Har man omvendt stillet den i en 30cm lille størrelse på et skrivebord, vil 

kunne fotografer den oven fra. Skulpturen vil bevare sin detaljegrad så vis man går tæt på den med 

kameraet og vil man stadig kunne se alle deltaljer helt tydeligt. 

 Det hele kan selvfølgeligt filmes og deles og deles 

Her er en lidt fjollet test prøve på dette som vi har taget med en iphone 13 hvor vi har brugt den sorte Pillar of 

Shame, for at teste om man kunne bevæge sig hurtigt omkring den uden den ødelige illusionen. 

 

Der er uanede muligheder for at bruge filerne til en masse spændene aktioner og manifestationer.   

 Der er tradition for at man den 4 juni har en stor mindehøjtidelighed i Viktoria Park i Hongkong med mange tusinde 

der mindes massakren i 1989 med stearinlys i hånden.  Det er blevet forbudt i Hongkong og man bliver formodentlig 

arresteret hvis man tænder et stearinlys i parken denne dag. 

Vi har testet at man kan mindes massakren ved at lave en firkant omkredset af mange stearinlys og placer den 

virtuelle Pillar of Shamer midt i firkanten. Det kan gøres mange steder i verden både ii det offentlige rum men også 

helt privat. 

 Der er mange steder der kunne bruge en Pillar of Shame. På Maidan pladsen i Ukraine som protest imod invasionen 

i Ukraine, på den røde plads i Moskva, ect 

 Vi arbejder på at få en række ambassader til at lave en lille mindehøjtidelighed d.4 juni  ved at stille en virtuel  Pillar 

of Shame med et stearinlys ved siden af  inde i deres ambassade og filme det. 

Hvis man er spildudvikler kan man placere i virtuel pillar of Shame som objekter i nogle af computer spillene. F.eks i 

en vindueskarm i et hus eller et andet sted for at lave ”hemmelige” signaler om at man støtter ytringsfriheden og 

demokratiet i Kina og Hongkong. 

Vi håber at mange vil tænke med og bruge disse file kreativt, konstruktivt og aktivistisk. Held og lykke vi glæder os til 

at se hvordan de bliver brugt.  

Hvem ved måske kan vi skive både kunst og internet historie ved at være de første til at bruge denne teknik og 

virtuelle mulighed og skabe en bølge på nette som handler om at kræve retfærdighed og ytringsfriheds  for alle 

 

https://galschiot.com/onewebmedia/F13A1058-5696-44E9-9666-51BB61C6283F-76596-000015800191F273.mp4


***** 

 

Foto eller 3 D print af lille skamstøtte på kontroversielle/ symbolske steder 

3D Print en lille skamstøtte på f.eks 7 cm og tag den med rundt og lav et foto af den hvor du holder den i hånden 

foran  f.eks. den kinesiske ambassade,  den røde plads i Moskva ,  i Det Sixtinske Kapel i Vatikanstaten, parlamentets 

taler stol,  midt i Louvre, den himmelske fredsplads,  i Tibet, på Hongkong universitetet ect.  eller andre symbolske 

stede 

Send den ud på alle platforme på internettet med hashtag   #pillar of shame  eller andre af de gængse hashtag. 

Det er nok ikke ulovligt men kan nok medføre store ubehageligheder hvis man bliver taget, så træd varsomt 

 

***** 

 

3D print af fysiske skulpturer 

Galschiøt har givet copyright fri til the Pillar of Shame, så alle kan bruge skulpturen. 

Lady Liberty  gruppen i Hong Kong har scannet the Pillar of Shame mens den stadig stod på universitetet, og de har 

lagt 3 D printfiler op til fri afbenyttelse. 

Galschiøt samarbejder med nogle gode Tek folk fra danmark (www.libak.dk) der laver en super 3 D scan fil af 

originalen at Pillar of Shame på værkstedet, som vi vil frigive i fuld kvalitet på mange gigabyte, når den er 

færdig kan alle 3D printe skulpturen i fuld størrelse på 8 meter. De arbejder allerede på dette i Taiwan.  
 

Mange har allerede brugt disse 3D print til aktioner og udstillinger og undervisning omkring situationen i kina og 

Hongkong 

Der er opstået forskellige grupper i verden der 3D printer og sælger kopier af Skamstøtten og bruger 

overskuddet til at understøtte aktiviteter omkring demokrati bevægelsen. Vi har købt 50 stk. af Pillar of 

Shame printene for at understøtte dem, men de er ikke kommet frem til Galschiøt værksted endnu. Du kan 

selv købe kopier her. Det er en berømt kunstgruppe “ the Lady Liberty Group” der står bag. Du kan også 3D 

printe den selv ved at hente en copyright fri 3D fil her. Du kan se en 3D printer der laver en Skamstøtte her 

 

  

***** 

 

Poster bannere der hænges ned fra bygningerne 

Vi er ved at fremstille nogle meget detaljeret foto af The Pillar of Shame der er i så stor opløsning at de vil kunne 

printes ud på bannere på op til 20 meter højde. Vi planlægger selv  sammen med Amnesty at hænge en række 

http://www.libak.dk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoMv_1Il3UN7JKQVTD5vSWgUQ3DNnzbTQPq--kF57Uql5HZA/viewform
https://www.thingiverse.com/thing:5041987
https://ne-np.facebook.com/makerwiz/videos/our-3d-printing-timelapse-video-of-the-pillar-of-shame-was-featured-in-an-intern/337667824980034/


banner ned fra bygninger i centrum af København d 4 juni i anledning af 33 årsdagen for massakren i 1989 på 

The Tiananmen Square. 

Vi gør det samme i Prag i forbindelse med en opstilling af en  4 meter høj Pillar of Shame model ( 4metr høj) i tejkiet I 

forbindelse med en større præsentationen af den kinakritiske kunst på Museet Doxs midt i Prag, hvor Galschiøt skal 

tale 

Vi ved at der også kommer en meget stræk og kontroversiel manifestation med et banner med The Pillar of Shame et 

sted i verden vil give stor genlyd i offentligheden. Denne aktion er hemmelig indtil d 4 juni. 

Galschiøt opfordre alle til at deltage ved selv at hænge bannere op fra bygningerne d 4 juni og dermed være med 

til at vise at hverken Hongkong eller mindet om massakren på Tiananmen Square 1 1989 kan slettes fra historien. 

Uanset hvor meget Kina forsøger på at undertrykke og lægge mørke ud over kunsten, demokratiet og 

ytringsfriheden vil der altid være sprækker og det er der lyset slipper ud. 

Vi lægge tryk filerne ud til fri afbenyttelse på Galschiøt websider. Download | Galschiøt (galschiot.com) De er uden 

copyright og må gerne omforandres og bruges i alle sammenhænge 

 

****** 

 

Skulpturer til manifestationer og protester 

 

Mindre Pillar og Shame skulpture 

På Galschiøts Værksted er vi i gang med at lave eksemplarer af Pillar of Shame skulpturer i kobber. Det er mindre  

modeller på 3 til 4 meter af den store fra Hongkong. De skal bruges som permanente mindesmærker på nogle af 

verdens toneangivende universiteter.  

Men først skal de lige bruges til aktioner/manifestationer omkring menneskerettigheder i Kina. De store skulpturer 

fylder en hel del på værestedet efterhånden, vi vil gerne have 6-7 stykker klar inden sommeren.  

De kan lånes til udstilling og er allerede blevet brugt i Budapest, Rom, Danmark og en er på vej til udstilling i Prag, 

som det fremgår neden for  har vi også en transportable udstilling. 

**** 

 

Transportable Memorial:  
 

Galschiøt's workshop in Denmark has built car trailers into a kind of running Pillar of Shame memorial to 

the Tiananmen massacre of 1989. We will lend the monument to activist groups in Europe.  

 

We have learned from both the installations in Rome and Budapest that it becomes quite cumbersome and 

relatively expensive for those who want to use The Pillar of Shame monument for temporary installations.  

 

https://galschiot.com/en/work/pillar-of-shame/2021-pillar-of-shame-in-hongkong/download


Therefore, we have developed this transportable memorial. It complies with all standard traffic dimensions 

and is only 3.8 meters high, about 4 meters long and 1.8 meters wide and weighs a total of less than 750 kg. 

It has its own platform mounted with the copper model of The Pillar of Shame at 2.6 meters and there is 

room for info material, flowers, candles etc. on the platform. 

 

It can be set up in a few minutes and is so stable that it can be left unattended. It can be immediately hooked 

on a regular car trailer hook. You just unhook it from the car, lay the sides down and place it in an 

angle/level with the 4 jacks that are integrated in the construction. You can also use it to take part in 

demonstrations and other initiatives. 

 

Write if you are interested to Jens@Galschiøt.com - phone +45 6618 4058 or +45 4044 7058 

 

 

 

***** 

 

Den originale Pillar of Shame skulptur fra Hongkong universitetet på 8 

meter 
 
Vi arbejder på at få skulpturen en ud af Hongkong, vi er optimistiske men der er store problemer. Der er 

ingen der tør arbejde for Galschiøt på grund af angst for sikkerhedslovgivningen. Men vi tror at det vil 

lykkes. Når den kommer ud vil vi lave en turne med den sammen med en udstilling omkring hvad der er sket 

med demokratiet og ytringsfriheden i Hongkong, med speciel fokus på den kunst som har været tilknyttet 

demokratibevægelsen. 

 

Galschiøt har det originale forelæg stående i kobber i fuld størrelse på sit værkstedt i Odense. Den er nu 

på vej til Oslo hvor den 2 tons store skulptur bliver opstillet i centrum af byen. Den skal muligvis til Prag 

efter Oslo og der er muligt at man kan udstille denne skulpturen andre steder hvor man ønske at sætte fokus 

på situationen i Hongkong og Kina  

 

 

 Write if you are interested to Jens@Galschiøt.com - phone +45 6618 4058 or +45 4044 7058 
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