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Børge Jørgensen
Vandkunsten

Vandkunsten
Kunstneren har lavet andre værker fx.
skulpturen “stor aggression”.
Skulpturen; “stor aggression” blev
opstillet og afsløret den 1. april 1971,
i forbindelse med brønderslevs 50
års købstadsjubilæum.
Børge Jørgensen var en billedhugger,
og blev 72 år gammel. I begyndelsen
af hans karriere udførte han figurative
skulpturer i granit, og skabte værker i
et mere abstrakt formsprog. Han var
født i 1926 og døde i 1998.
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Børge Jørgensen
Vandkunsten
Hvad synes du om selve skulpturen?
- Farverne er ikke så spændende, men formen er det der
tiltrækker. Om sommeren rinder der vand ned af den, og
det kan være et meget smukt syn.
Hvad synes du om skulpturens placering i forhold til
omgivelserne?
- Den står et sted hvor alle kan se den når de går rundt i
byen. Der står bænke lige ved siden af, og man kan derfor
sidde og slappe af, mens man sidder og nyder skulpturen.
Hvad synes du om skulpturens formål og oprindelige
betydning ? Lever det op til forventningerne?
- Den lever op til mine forventninger, når det er sommer og
der rinder vand ned af den. Om vinteren synes jeg dog ikke
den er så smuk, fordi den ikke rigtig lever op til mine
forventninger.
Hvilken slags følelse fremkalder skulpturen for dig?
- Jeg nyder at kigge på den og jeg synes den er smuk når
der kommer vand ned fra den.
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Lidt om migselv
Livet som en sten er som at leve livet
som en sten.
Mine ‘organer’ er af sten, selv mit
hjerte. De er til gengæld også ikke
eksisterende.
Jeg burde ikke kunne fortælle denne
historie, for jeg har ej mund til at tale,
eller hænder til at skrive.
Det er logik, for stenhøns.
Jeg er lavet af Børge Jørgensen
(moderen er ukendt), ud af granit.
Jeg er ikke glad for mig selv eller min
stilling. Jeg mener at Børge har tildelt
mig en alt for firkantet form.
Jeg er hugget ud på et sted der
hedder Nytorv. Der kommer ofte
mærkelige kreaturer forbi mig, kaldet
mennesker. Der er også en gang
imellem nogle af disse kreaturer der
løber under mig.
Vandet rinder ned af mig om
sommeren, og om vinteren er jeg
ligesom hård og kold ligesom is.
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