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Den internationale skulpturudstilling “Hvorfor” i Ølgod – 23.5. maj til 27. september 2013. 

Denne syvende skulpturudstilling i Ølgod bærer titlen “Hvorfor”. Måske en lidt banal og 
generel titel, men den har allerede inden udstillingens åbning vist sig at ramme plet. 
For der er vist ikke tidligere blevet sat så markante spørgsmålstegn ved det kunstneriske 
udtryk  i Ølgod og så eftertrykkelig blevet udtalt er stort og rungende HVORFOR som netop i 
år. 
 
Skulpturerne “En kommentar” med den omskårne Jesus på korset og “I Guds navn” med  
en gravid pige på korset af henholdvis Søren Cip og Jens Galschiøt har med deres klare  
kommentarer til religiøs praksis sat en ny skulpturel dagsorden her i Ølgod, hvor der gennem 
årene er blevet vist skulpturer i mange materialer og udtryksformer, men vist ikke værker, der 
har haft så kontroversielle budskaber. 
 
Vi har jo i år oplevet terror udløst af kunstneres kritik af religiøse dogmer på nærmeste hold 
såvel i København, som i Paris og dagligt hører vi om forfærdelige voldshandlinger overalt i 
verden som udspringer af religiøs fanatisme. 
Derfor er det væsentligt at stille spørgsmålet HVORFOR. Hvorfor udtrykker kunstnerne sig på 
denne måde. Er det for at provokere? Er det for at rejse en debat? Er det for at manifistere 
retten til at ytre sig om alt og alle og når som helst. HVORFOR? 
 
Vejen gennem den nyere kunsthistorie er brolagt med værker der har provokeret og forarget 
publikum. 
Få tænker idag på at impressionisternes værker fra omkring 1870 erne forargede samtiden i 
den grad at de blev afvist på de anerkendte udstillinger. Vore egne Fynbomalere led samme 
skæbne i 1920 erne og Wilhelm Freddie blev i 1937 idømt hæftestraf for sit værk Sex- 
paralyseappel, der blev erklæret for pornografi.  
Duchamps pissoir i 1917, Manzonis afføring på dåse i 1961, Bjørn Nørgaards hesteslagtning i 
1975 og Lemmertz `s svinekroppe i Esbjerg i 1994 er andre bakketoppe på kunstforargelsen 
smalle pilgrimrute. 
 
Væsentligt er det nok at skelne mellem årsagen til den kunstneriske forargelse og 
provokation. Der er nemlig stor forskel på om forargelsen er udløst af den kunstnerisk, 
stilistiske udtryksform som f.eks hos  impressionisterne i  Frankrig og Turner i England, der 
udfordrede det etablerede historiske salonmaleri ELLER det er kunstnerens  budskab der er i 
centrum, som vi oplever det i de religiøst og politisk motiverede værker, der udfordrer basale 
livsværdier og religiøse dogmer.  
At forarge eller provokere alene med sin kunstneriske genre eller udtryk er vist nærmest 
umuligt idag da det meste er afprøvet og i spil , men klare kunstneriske budskaber formår  
stadig at skabe debat og påvirke mennesker. 
 



Heldigvis er jeg sikker på, at vi her i Ølgod er blandt fornuftige og besindige folk, der  
kan forholde sig til kunstneriske kommentarer uden at gribe til yderligheder, men det er ikke  
det samme som at alle skal billige endsige forstå disse kunstneriske udsagn.  
 
Jeg håber blot at alle besøgende og borgere både idag og i de kommende måneder vil sanse, 
opleve, kommentere og diskutere skulpturerne her i Ølgod og glædes over at det skulpturelle 
cirkus atter er kommet til byen og at det udfordrer vores vante forestillinger og normsæt. 
 
Sidste år var scenen for Dansk Billedhuggersamfunds traditionsrige skulpturbiennale i 
Kongens Have  i København forlagt   til Augustenborg Slot og park, der på kanten af 
Augustenborg Fjord skabte en helt unik kulisse for de mange skulpturer. 
Hvad Ølgod ikke har af landskabelig herlighedsværdi i forhold til Augustenborg Slotspark har 
Ølgod derimod i rigt mål i lokalt forankret engagement, charme og folkelig opbakning til denne  
skulpturelle manifestation. 
 
I min tale forrige år brugte jeg Ølgod som et godt eksempel på kampen mod det forkætrede 
udtryk “Den rådne banan”  
I år vil jeg godt fremhæve den skulpturelle banan, der er efterhånden er groet frem her i 
Jylland. 
For kun lidt over 40 km fra Ølgod fejer  skulpturby Give sit 10 års jubilæum med en flot 
skulpturudstilling i byen året rundt , Hadsten barsler også med skulpturer i byen og i Billund 
finder vi en fin skulpturpark. 
 
Det er mit håb at disse fantastiske og lokalt funderede skulpturelle initiativer kan finde en 
model for at udnytte den synenergi, det kan skabe for alle parter at etablere et tættere 
samarbejde. Et samarbejde der ville kunne sætte fokus på hele området som et skulpturelt 
kraftcenter formet af de enkelte byers egenart og kunstneriske prioriteringer. 
 
 
På Dansk Billedhuggersamfunds og de udstillende kunstneres vegne vil jeg hermed sende en 
varm  tak til alle ildsjælene og sponsorerne bag denne udstilling. 
 Tak fordi I med jeres visioner, stædighed og generøsitet atter har gjort det muligt at vise 
skulpturer her i Ølgod.  
En speciel tak skal lyde til Rigmor Bek-Pedersen, bagkvinde og  tovholder, til Henrik 
Voldmester, kurator, udstillingskoordinator og Dansk Billedhuggersamfunds repræsentant , 
samt til Knud Otto, vores uundværlige og entusiastiske vognmand . 
Uden jeres udholdenhed havde denne udstilling ikke kunnet lade sig gøre og jeg ser frem til 
at vi alle herefter kan indlede en skulpturel lystvandring rundt i byen og nyde frugten af 
anstrengelserne. 
 
Søren Schaarup. 
Formand for Dansk Billedhuggersamfund. (www.skulptur.dk) 
 
Se også udstillingens hjemmeside:  
www.skulpturolgod.dk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


