
Balanceakten
– et vægtigt bidrag med en stærk symbolik
Den kontroversielle billedhugger, Jens Galschiøt, udstiller på Kunstmessen Artville den 
5.-7. august 2005. Med sine mere end 9 meter høje skulpturer er hans bidrag ‘Balance-
akten’ valgt som visuelt blikfang for Artville i år. Det er der en simpel årsag til:

Ved at udstille skulpturerne er Artville med til at sætte fokus på behovet for en 
bæredygtig udvikling, en udfordring, som vi alle må tage op, hvis vi i fremtiden 
skal have et godt liv. 
Balanceakten er blevet til i samarbejde med folkeoplysningsorganisationen 
ØKO•NET og er skabt som symbol for FN’s tiår for Uddannelse for 
Bæredygtig Udvikling (2005-2014). Under Artville præsenteres skulptu-
rerne for første gang nogensinde i kunstmiljøet herhjemme. 
Som med de meget omtalte ‘Skamstøtter’ Jens Galschiøt tidligere har opsat 
rundt omkring i verden, er det umuligt at overse ‘Balanceakten’. På lange 
bøjelige kulfiberstænger balancerer bronzeskikkelser foroven. Ofte holder 
figurerne kun lige netop balancen.  Og i tråd med de udfordringer, der 
knytter sig til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, synes figurerne at 
være i konstant fare for at falde ned, med mindre de forstår og formår 
at kompensere for ubalancen. Hér sørger kulfiberstængerne dog for, at 
de hele tiden retter sig op til lodret igen. Et fint billede på udfordrin-
gen omkring bæredygtig udvikling indenfor alt lige fra natur over det 
sociale liv og til de økonomiske aspekter.

Modeller af skulpturerne har indtil videre været opstillet på 
følgende konferencer for FN’s tiår: “Education for a Sustainable 
Future” i Ahmedabad i Indien (18.-20. januar 2005), den 
danske åbningskonference “Vi må lære, hvis jorden skal 
bære” i København (10.-11. marts 2005), den norske 
åbningskonference “Hvordan fremme læring for en 
bærekraftig utvikling” i Hamar i Norge (15. marts 2005) 
og den internationale konference på CVU-Vest i Esbjerg 
“Building Capacity and Empowerment – Education for 
Sustainable Development” (19.-21. maj 2005).
Nu får den brede befolkning også mulighed for at møde 
og nyde skulpturerne. Det sker på Artville i Hellerup 
og på Kongens Nytorv i København, som blikfang for 
Artville, i ugen op til d. 5.-7. august.
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