
 

 

UNBEARABLE  
En kunstinstallation om de globale klimaforandringer 
af Jens Galschiøt i samarbejde 
med WWF — Verdensnaturfonden 

410 milliarder 

tons CO2 udledt 

fra 1751 til 

2015 

Global ophobet CO2-udledning 

En isbjørn spiddes 
i 

Paris 

A 6-meter high kitschy replica of the Statue of Liberty emitting smoke from the torch. The document in her hand displays 
the text 'Freedom to Pollute'.  
The sculpture symbolizes the conflict between the western world's concept of freedom, as a right for unbridled 
consumption versus the concern for the climate and the planet. Do we have the right to live the way we do? 
Locations: Nov. 29 to Dec.12. all over Paris from 

December 5-6 at the World Village of Alternative Solutions, Montreuil                 (Station: Mairie de Montreuil) 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kæmpeskulpturen Unbearable udstilles på COP 21 i Paris i de-
cember i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden. Skulpturen er 
et symbol på menneskets påvirkning på verdens klima og vores an-
svar for at sikre vores børns fremtid. 

Den naturtro kobber-isbjørn er spiddet på en olierørs-ledning 
der er formet som en graf der viser ophobningen af CO2 i atmo-
sfæren. Stålgrafen viser udledningen siden år 0. Den følger jorden 
indtil år 1850, hvor kul og olie begynder at blive brugt som energikil-
de i verden. Dernæst begynder den at stige nærmest eksplosivt og 
den ender i år 2015 med at spidde isbjørnen i 6 meters højde.  

Grafen illustrerer at indholdet af CO2 i atmosfæren har været 
konstant de sidste 2000 år. Der har været en næsten perfekt ba-
lance imellem den udledning som afbrænding af træ som energikil-
de giver i atmosfæren og det som opdyrkningen af nyt træ tager ud 
af atmosfæren. Men med menneskets afbrænding af fossile 
brændsler de sidste 150 år, har dette ændret sig fuldstændigt. 

Unbearable - Projektet og Skulpturen 

Global ophobning af CO2 –udledning de sidste 250 år (milliarder tons!) 
 www.cdiac.ornl.gov 



 

 

COP21 i Paris  

Siden den fejlslagne klimakonference COP15 i København er verdens tilstand 
kun blevet værre. Vi er ikke i nærheden af at reducere udledningen af klima-
gasser nok til at holde temperaturstigningen på under 2 grader. IPCC vurde-
rer, at hvis denne stigning overskrides er der risiko for at klimaforandringerne 
bliver selvforstærkende.  

Imens ser vi flere og større effekter af klimaforandringerne, som tørke, orka-
ner, skovbrande og oversvømmelser - i Danmark oplever vi fx de korte og 
kraftige skybrud.  

Den 30. november til 11. december mødes verdens lande i Paris til COP21-
klimakonferencen. Her skal de sikre, at verden ikke fortsætter imod den klima-
katastrofe, der risikerer at blive selvforstærkende og tegne en dyster fremtid 
for fremtidens generationer.  

Ved at udstille skulpturen Unbearable i Paris laver vi et billede af den katastro-
fekurs, vi er på. Vi råber verdens ledere og deres befolkning op ved at iscene-
sætte den menneskelige påvirkning af klimaet. Vi satser på, at skulpturen vil 
have en sådan effekt, at man, når man har set den i fuld størrelse, aldrig glem-
mer grafen over ophobningen af drivhusgasser, som helt utvetydigt vil frem-

Crowdfunding/Økonomi 

Der er betydelige udgifter forbundet med Unbearable-skulpturen. Foruden opbyg-
ning og modellering skal selve isbjørnen støbes i kobber. Den færdige skulptur 
har en pris på omkring én million kroner.  

Projektet bliver til i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden som lægger viden 
til og finansierer en række grundudgifter, bl.a. til opstillingen i Paris. 

Vi vil bruger Crowdfunding til at skaffe resten af midlerne. Det vil sige, at vi prøver 
at samle støtte til projektet fra private i hele verden.  

Gå ind www.kickstarter.com/ og søg efter Galschiot eller Unbearable . Så kommer 
du ind på vore side og kan støtte. Vi slutter d 23 sep og derefter kan skulpturerne 
købes på værkstedet 

Når man støtter projektet får man fx en bronze-model af skulpturen signeret af 
kunstneren selv. Hvad man modtager kommer an på beløbet man støtter med.  

 

 
Siden den fejlslagne klimakonference COP15 i København er verdens tilstand 
kun blevet værre. Vi er ikke i nærheden af at reducere udledningen af klimagas-
ser nok til at holde temperaturstigningen på under 2 grader. IPCC vurderer, at 
hvis denne stigning overskrides er der risiko for at klimaforandringerne bliver 
selvforstærkende.  

Imens ser vi flere og større effekter af klimaforandringerne, som tørke, orka-
ner, skovbrande og oversvømmelser - i Danmark oplever vi fx de korte og krafti-
ge skybrud.  

I december mødes verdens lande i Paris til COP21-klimakonferencen. Her 
skal de sikre, at verden ikke fortsætter imod den klima-katastrofe, der risikerer at 
blive selvforstærkende og tegne en dyster fremtid for fremtidens generationer.  

Ved at udstille skulpturen Unbearable i Paris laver vi et billede af den kata-
strofekurs, vi er på. Vi råber verdens ledere og deres befolkning op ved at isce-
nesætte den menneskelige påvirkning af klimaet. Vi satser på, at skulpturen vil 
have en sådan effekt, at man, når man har set den i fuld størrelse, aldrig glem-
mer grafen over ophobningen af drivhusgasser, som helt utvetydigt vil fremstå 
som en menneskeskabt. 

Der er betydelige udgifter forbundet med Unbearable-skulpturen. Den færdige 
skulptur har en pris på omkring én million kroner.  

Projektet bliver til i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden som lægger 
viden til og finansierer en række grundudgifter, bl.a. til opstillingen i Paris. 

Crowdfunding har sikret en anden del af midlerne. Kampagnen der kørte i sep-
tember nåede sit mål på kun 4 dage (se kickstarter.com — unbearable).  

Den succesfulde kampagne viser at der er en stor folkelig støtte til projektet.   

 

Økonomi 

COP21 i Paris  



 

 

Det er helt afgørende, at verdens ledere vedtager en global og ambitiøs klimaaf-
tale på COP21 i Paris. Det er på høje tid, hvis vi skal efterlade en planet, der er 
værd at leve på til vores børn og børnebørn. Klimaforandringerne truer med at 
skabe mere ekstremt vejr, mangel på drikkevand og hungersnød med global usta-
bilitet og klimaflygtninge til følge. Det kan vi ikke bare sidde og vente på sker. 
  
Med et projekt som Galschiøts Unbearable kan vi engagere den brede offentlig-
hed, så vi sammen sender et utvetydigt signal til politikerne om, at det nu er tid til 
handling – ikke nølen.   

                                                                              Gitte Seeberg,  
Generalsekretær WWF  

 
Jeg har skabt skulpturen Unbearable som forestiller en isbjørn i naturlig størrel-
se, der i 5 meters højde er blevet spiddet en graf over ophobning af CO2 fra år 0 til 
i dag. På den måde bruger jeg kunsten til at iscenesætte vores påvirkning af kli-
maet. 
 
Ved første øjekast virker skulpturen lidt fjollet og tragikomisk. Men så går det 
op for én at den netop bliver spiddet af den ekstra CO2-udledning, mennesket er 
skyld i. Mange tror at vi er på vej til en løsning på klimaproblematikken, men det 
forholder sig stik modsat! Grafen som spidder isbjørnen er taget fra anerkendt  
data.                                                                                    Jens Galschiøt,   
                      Kunstneren bag projektet  

Den danske billedkunstner Jens Galschiøt har gen-
nem årene skabt mange samfundskritiske skulpturer og 
installationer og fortrinsvis opstillet dem i det offentlige 
rum rundt om i verden – som nålestik og tavse påmindel-
ser om en verden, der efter hans mening ikke er i balance 
og hvor udnyttelse af verdens ressourcer, ulighed og mi-
gration konstant er en del af billedet.  

Besøg Galleri Galschiøt: 
Fri entre mandag - fredag 9.00 - 17.00,  
søndage 12.00 - 16.00, lørdag lukket 
 

WWF Verdensnaturfonden om projektet 

Kunstneren Jens Galschiøt 

Tlf. 6618 4058 - aidoh@aidoh.dk 
www.gallerigalschiot.dk, www.aidoh.dk  

Adresse: 
Banevænget 22, 
5270 Odense N 

Kunstneren om projektet 

”It’s a strong statement concerning climate change.”  
     The Guardian online, Sept. 1. 2015 

http://gallerigalschiot.dk/
http://aidoh.dk/

