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Bjørn Nørgaard

Spørge Jørgen

Spørge Jørgen
Bjørn Nørgaard er billedhugger. Han
er også tegner, keramiker, filmmager og
aktions kunstner. Bjørn Nørgaard er et af
de største navne indenfor dansk
skulptur. Han har været professor på Det
Kongelige Danske Kunstakademi. Han er
bla. kendt for at have udsmykket
riddersalen på Christiansborg Slot med
17 Gobeliner til Dronningen.
Han har lavet massere af oﬀentlig kunst
rundt omkring i Danmark.
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Bjørn Nøgaard

Spørge Jorgen
Skulpturen er meget spændende at kigge på.
Man kan stå og studere den i lang tid pga. alle
spørgsmålene der står på ham. Den er meget
unik, og jeg synes at det er en god ide at han
har lavet en skulptur baseret på en karakter vi
allesammen kender.
Altså det er jo ikke en skulptur du bare ser når
du går på gaden. Det er jo kun hvis du er
interesseret i skulpturerne, at du kommer til
Guldagergaard. Derfor er den lidt “gemt” for
folk som ikke er kunstinteresseret på den
måde.
Det skulle jo ligesom være en rekreation af
karakteren ‘Spørge Jørgen’. Den er udført ret
godt, vil jeg sige, for så snart man kigger på
den - især pga. spørgsmålene der står skrevet
på hans krop - ved man, hvis man kender
karakteren, at det er Spørge Jørgen.
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Lidt om migselv
Hej, mit navn er Jørgen. Nogle kalder mig også
for ‘Spørge Jørgen’ eller ‘Inquisitive Jørgen’.
Og hvorfor hedder jeg det? Ja det spørger jeg også
om.
‘Inquisitive’ betyder ‘nysgerrig’, og jeg kan jo slet
ikke forstå hvorfor jeg hedder det. Altså, så
nysgerrig er jeg jo heller ikke- Ej, hvad var det for en
fugl der fløj forbi? Hvorfor kan fugle egentlig flyve?
Hvorfor har mennesker ikke vinger? Hvorfor kan jeg
ikke flyve?.. Undskyld, hvor kom vi fra?... Nårh ja,
nysgerrig! Måske er jeg bare en lille smule
nysgerrig. Hvorfor det?
Når jeg står her på min plads på Guldagergaard,
kan jeg se over på de andre kunstværker. Man føler
sig aldrig alene på Guldagergaard, for hvis man
råber højt nok, kan man snakke med alle
kunstværkerne. De er mine bedste venner. Når de
andre snakker, kan jeg godt finde på at blande mig
lidt i deres samtaler. Altså, jeg er jo bare
interesseret i hvad de snakker om, så jeg spørger
bare en lille smule ind til det. Bare en lille smule...
Måske lidt for meget nogle gange. Efter jeg har
stillet omkring syvogtredive spørgsmål på et halvt
sekund, kan de godt blive lidt sure på mig. Nogle
gange ignorerer de mig, andre gange råber de at
jeg skal holde min mund, og så spørger jeg “hvorfor
det?”. Måske er jeg bare ikke alles favorit.
Engang var der en af de andre kunstværker, der
sagde, at ingen kunne lide mig fordi jeg altid var så
nysgerrig. Hvorfor er det dårligt at være nysgerrig?
Jeg kan jo ikke gøre for, at jeg spørger så meget.
Kan jeg det? Jeg ser nysgerrighed som en god ting.
Hvorfor er der nogen der ikke kan lide nysgerrige
mennesker? Det er derfor, jeg godt kan lide
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Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
Guldagergaard. Vi er alle så forskellige. Hvorfor er vi
alle så forskellige?
På min krop står der skrevet en masse spørgsmål.
Når jeg keder mig, tager jeg altid et kig ned af mig
selv og finder et nyt spørgsmål, som jeg kan
filosofere over. De andre siger at, jeg aldrig lader
min hjerne få fred - eller min mund. Måske er det
derfor, at min tunge altid er ude, klar til at stille et nyt
spørgsmål?
Jeg er lavet af Bjørn Nørgaard og jeg kom til
Guldagergaard i 2014. På den sten jeg står på, står

der ‘Spørger jørgen stadig’. Det er det Bjørn, har
kaldt mig. Hvorfor har han kaldt mig det? Spørger
jeg egentlig stadig? Det må være et ja.
Det her var så lidt om mig selv. Hvorfor skulle jeg
egentlig gøre det her? Hvad skal det bruges til?
Hvornår bliver det sendt?

