
Kommentarvæg 
Fra Varde bibliotek 

 

Abrahams Børn-udstillingen fra august 
til november, 2016 opleves i Varde.  

På biblioteket blev besøgende 
opfordret til at kommentere på 
udstillingen på en række fortrykte 
kort.  

I alt hængte publikum 130 
kommentarer op. Dem finder du her.  
 

 

EMNER: 

• DET CITAT, DER OVERRASKEDE DIG MEST      

• DIN OPLEVELSE AF SKULPTUREN/PROJEKTET    

• FUNDAMENTALISME ER (for dig)      

• TRO ER (for dig)  

Kontakt: Galleri Galschiøt – Banevænget 22, 5270 Odense N 
Mail: aidoh@aidoh.dk - tlf: 6618 4058 

mailto:aidoh@aidoh.dk


 

 

OM ABRAHAMS BØRN 
 

Et kunstprojekt om de monoteistiske religioners dogmer. 

´Abrahams Børn´ bruger kunsten til at bygge bro mellem Kristendommen, Islam og Jødedommen. Det skal skabe 
forståelse og dialog, for at modvirke den ekstremisme som en fundamentalistisk opfattelse af religionerne kan skabe i 
alle lejre. Via en inkluderende og fordomsfri dialog omkring religion, kultur og fordomme håber vi på at igangsætte 

en slags healingsproces i det danske samfund. 

600 af de ’lyseste’ og ’mørkeste’ citater fra jødedommens, kristendommens og islams hellige bøger vises på skulpturen 
´Fundametalism´ som lægger til grund for debatten. 

 

 

Jens Galschiøt – Billedhugger 

 

 

 

Udtalelse om Varde-udstilling 
 

Liv i bymidten 
 
"Abrahams børn" stod i 3 måneder på den centrale plads i Varde, lige ved siden af kirken. I forbindelse med 
torvet ligger en masse forretninger og cafeer og de har været meget glade for skulpturen. 
 
Der er ofte en del mennesker i weekenderne, men nu var der også mange på hverdage. Og ikke kun fra Varde. 
Mange besøgte byen for at se skulpturen, nogle kom i busser og de blev ret lang tid på torvet, fordi skulpturen 
lægger op til fordybelse og dialog.  
 
Mange events varer måske 5 timer. Det her var en helt anden slags event, der strakte sig over 3 måneder, hvor 
der kom liv på den store og ofte ret tomme torveplads. Jeg har ikke tal på det, men det har ret sikkert betydet 
noget for omsætningen. I hvert fald har det brandet vores by og mange turister har måske oplevet Varde for 
første gang. 
 
Det har givet liv I byen på selv kolde november dage, og har været ”nøglen” til at skabe aktivitet på 
almindelige dage, det har været en ”øjenåbner” for hvordan kunst kan bidrage til, at skabe en langvarig 
aktivitet, som kommer mange flere til gode, end de sædvanlige højtids og weekends baserede events.    
 
 
Finn Erik Kristiansen, Direktør  
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