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Himlene
Kunstneren der har lavet skulpturen hedder
Benny Forsberg Jensen, og blev bedt om at
lave et forslag til udsmykning af alle fire
rundkørsler på Tårnborgvej, af det der
dengang hed Korsør Kommunes Afdeling for
vej og park.
Alle fire skulpturer har en horisontlinje som
refererer til at man mange steder i Korsør
kan se vandoverfladen - enten ud til
Storebælt og Storebæltsbroen eller i Noret,
hvor byen og landskabet spejler sig i vandet.
De fire skulpturer repræsenterer hver sin side
af byens karakter.
Den symboliserer et andet aspekt af
forholdet til det fremmede. Ved at minde om
en båd og pege ud mod havneindløbet,
symboliserer den længslen og
nysgerrigheden på det der er ude i verden, måske en mere moderne holdning, men der
har jo altid været folk der sejlede ud fra en
havneby. Den er lavet ud af et stykke blå
brasiliansk granit så den minder om himlen
og vide horisonter, og så er den kommet
hertil langt væk fra og kan måske indbyde til
at man drømmer om at komme ud og se
verden.
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Himlene
Benny Forsberg Jensen
Skulpturen ‘’Himlene’’ er meget enkel,
men den bringer dog nysgerrighed
frem i mig. Skulpturen er fuld af små
detaljer, men på grund af dens
placering, når man ikke at se dem, og
man kan ikke se detaljerne godt nok.
Den er ikke så interessant ved første
blik, men provokere den nysgerrighed
så mand har lyst til at kig nærmere.
Jeg synes at kunstneren får bragt sin
oprindelige betydning godt frem i
statuen. Den symboliserer et andet
aspekt af forholdet til det fremmede.
Statuen symboliserer længslen og
nysgerrigheden på det der er ude i
verden.
Skulpturen bliver set af tonsvis af mennesker, der kører, går eller cykler forbi den hver dag. Den bliver set af
mange mennesker, men selv personligt lægger jeg aldrig mærke til dem. En af grundene til dette kan være at den
er placeret et sted, hvor mennesker ikke kan komme tæt på og kigge på den nærmere. Den står midt i en
rundkørsel, hvilket gør at man ikke når at se den ordentligt, eller kan lægge godt nok mærke til den, fordi man skal
holde øje med vejen og sine andre omgivelser. Det ville have været bedre hvis den havde været placeret et andet
sted, hvor folk bedre ville havde kigget på den. Som ved en park, eller lignende, ville havde været et godt sted for
hvor statuen kunne stå, i forhold til sine omgivelser.
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Skulpturens oprindelige betydning symbolisere
et andet aspekt i forholdet til det fremmede.
Ved at minde om en båd og pege ud mod
havneindløbet, symboliserer den
længslen og nysgerrigheden på det der er ude i verden. Kunstneren bringer dette godt frem i skulpturen, ved at
få en til at blive meget nysgerrig.
For mig bringer skulpturen nysgerrighed frem i mig. Jeg bliver nysgerrig om, hvad den skal forstille og på det der
er ude i verden. Siden at dette var kunstnerens hensigt, synes jeg at han bringer det meget godt frem i sin
skulptur.
Skulpturen er en meget enkel skulptur, så den bringer ikke mange følelser frem, men den får dog en til at undre
sig om tingene, og blive nysgerrig. Men siden at skulpturen, er midt i en rundkørsel, og ikke skal stjæle
bilisternes opmærksomhed, er det selvfølgelig oplagt at den skal være meget enkel og ikke skal stjæle for meget
af bilisternes opmærksomhed.
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