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Årets Socle du Monde biennale er den sjette i rækken 
af udstillinger, hvor erhvervslivet samarbejder med 
kunstnere om at skabe et værk. Dette år har bienna-
len fået titlen INVOLVER, der henviser til, at ikke bare 
virksomheder, men også publikum skal aktiveres i 
forhold til de udstillede værker. Samarbejdet mellem 
kunstnere og virksomheder er en konstruktion, der 
har en helt særlig historie i Herning. På sin skjortefa-
brik, Angli, skabte virksomhedsejer Aage Damgaard 
nemlig i sin tid den model for samarbejde, mellem er-
hvervsliv og kunstnere, der er kernen i biennalen, idet 
han indgik i involverende samarbejder med kunstne-
re som Paul Gadegaard, Sven Dalsgaard, Svend Wiig 
Hansen og Robert Jacobsen. En stor del af HEARTs 
samling er blevet til på baggrund af dette helt sær-
lige kreative miljø som Aage Damgaard formåede at 
skabe på sine fabrikker i Herning. 
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Historien

En af de kunstnere, der nød godt af Aage Damgaards 
store kunstinteresse og gæstfrihed var den itali-
enske kunstner Piero Manzoni. I 1960 udtrykte han 
sin glæde over samarbejdet, da han skrev hjem til 
sin italienske famillie om sit ophold i Herning; ”Jeg 
er i paradis”. I Herning skabte han et værk, der af 
mange regnes som hans mest betydningsfulde; Socle 
du Monde, som biennalen har taget sit navn efter. 
Værket er en kubisk jernkonstruktion, en sokkel, hvor 
inskriptionen ”Socle du Monde/Socle magic no. 3 
de/Piero Manzoni -1961- Hommage a Gallileo”, står 
i bronzebogstaver på værkets ene side. Bogstaverne 
er vendt på hovedet og umiddelbart virker det som 
om der mangler noget på soklen; et kunstværk, som 
det traditionelt set er soklens funktion at ophøje og 
skabe fokus på. Ved Manzonis værk er man nødt til 
at foretage en mental og fysisk kolbøtte for at forstå, 
at det er kloden og alle os, der hviler på soklen, og 
således er blevet ophøjet til kunst. 
 
Piero Manzoni skabte i samme periode en række 
skulpturer som han kaldte Corpo D´aria, luftlegemer. 
Værkerne bestod af en trækasse, et stativ, et blæ-
serør og en ballon som Manzoni på ironisk vis fyldte 
med sin særlige ”kunstnerånde”. Desuden eksperi-
!"#$"%"&"'()#*+#,'!"&'-#."%)/$%011"$'2+!'3)#'
eksempelvis anvendte i stedet for en kunstnerisk 
signatur og desuden resulterede i serien Impronte, 
&"%'4"2$5%')/'16#2$#"%"#2'-#."%)/$%01'75'7)7,%8'9'6&-
stillingens INVOLVERTORIUM har I muligheden for at 
gøre Manzoni kunsten efter. Pust en ballon op, forsyn 
&"#'!"&':"%"2',#&,;,&6"<<"'-#."%)/$%01'+.'76$'&"#','
nettet i udstillingslokalet.



Bjørn Nørgaard:

På klassen
Når man er kunstner kan man arbejde med mange 
forskellige former for kunst; man kan arbejde med et 
bestemt medie. Maleri, installation og video er alle 
forskellige former for medier, som en kunstner kan 
udtrykke sig igennem. Bjørn Nørgaards værk er en 
skulptur. Karakterisktisk for en skulptur er, at det er 
et tredimensionelt objekt som man derfor ofte kan 
bevæge sig rundt om, modsat et maleri som er todi-
mensionelt og hænger på en væg. Det er derfor noget 
sværere at bevæge sig rundt om et maleri.

=' >)<'+!?'3;,<1"')#&%"'!"&,"%'&"%'-#&"2?'+.'3;)&'&"%'
adskiller dem fra hinanden. 

I udstillingen
Find Bjørn Nørgaards skulptur Le Monde est plat, der 
4"-#&"%'2,.'6&"#/+%'75'.%@27<@#"#'/+%)#'ABCD>2'
café. Prøv at gå eller løbe en tur rundt om skulpturen. 
Hvis vejret er godt, kan I lægge jer i græsset under 
skulpturen og kigge op på værket. På dansk hedder 
;@%1"$'E+%&"#'"%'F)&8'B#.)#.'$%+"&"'!)#?')$':+%&"#'
;)%'F)&'+.',11"'%6#&8'G)'&"#'27)#21"'+7&)."<2"2%":-
sende og navigatør Christoffer Columbus (1451-1506) 
,'HIJK'4".);'2,.'6&'75'2,#'2":<)&2'/+%')$'-#&"'2L;":"#'
til Indien, var mandskabet på Columbus skib urolige 
for, at de pludselig ville nå verdens ende og sejle 
ud over verdens største vandfald mod afgrunden. 
Selvom videnskabsmænd på Columbus tid vidste, 
at jorden var rund, fandtes der stadig historier om 
:+%&"#2'F)&3"&'3+2'2)!/6#&"$2'<);"2$"'1<)22"%8'

=' Begynd med at beskrive skulpturen. 
=' Tal om, hvad I synes den ligner?
=' Kan man sige, at skulpturen ligner HEART? Hvad 

har den til fælles med HEART og på hvilke måder 
afviger den?



Bo Christian Larsson

På klassen
Bo Christian Larsson er en svensk kunstner, der er 
optaget af arkitektur og arkitekturformer. I sit værk 
har han arbejdet med at skabe en skulptur, der 
forestiller en ruin fra middelalderen på den danske ø 
Kalø. 

=' Tal om, hvad en ruin er, og hvad er arkitektur?
=' Prøv at lukke øjnene og tænk på et rum, hvor du 

godt kan lide at være. Hvad er det, der gør, at det er 
et godt rum for dig? 

I udstillingen
Find Bo Christian Larssons værk, i udstillingssal 1. 
Kunstneren har givet de besøgende mulighed for selv 
at være med til at skabe skulpturen af Kalø slotsruin, 
der er opbygget af byggeklodser i forskellige farver. I 
ruinen kan man efterlade tegninger eller små ned-
skrevne beskeder. 

=' Kig på værket og prøv at beskrive, hvad det er for et 
rum, der allerede er blevet opbygget.

=' Tal om former og farver i værket.

Nu har I muligheden for at hjælpe Bo Christian Lars-
son med at bygge sit værk. Brug fem minutter på at 
bygge. I må også gerne efterlade beskeder i ruinen. En 
ruin er resterne af en bygning, der har stået der i sin 
helhed for mange år siden. Ruiner kan ofte fortælle 
os noget om de mennesker, der har boet i huset eller 
slottet ligesom de kan give os oplysninger om den tid 
som de levede i. Ved at efterlade tegninger og beske-
der i ruinen på udstillingen, kan I på samme måde 
fortælle andre mennesker noget om jer selv.



Parfyme

På klassen
I 1861 skrev H. C. Andersen eventyret ”Hvad Fatter 
gjør, det er altid det Rigtige”. Eventyret handler om en 
bondemand, der tager til markedet for at bytte sin 
eneste hest og efter en lang række af byttehandler 
ender op med en pose rådne æbler.  

=' Fortæl H. C. Andersens eventyr på klassen:  
www.andersenstories.com 

Når vi i dag har brug for noget foregår det normalt 
ikke længere ved en byttehandel som i eventyret, men 
ved udveksling af valuta, penge. I kunstnergruppen 
Parfymes værk har de dog gjort præcis som bonden 
og i løbet af en uge byttet sig til forskellige ting. Tin-
gene de startede ud med at bytte væk var to lamper, 
&"%'"/$"%'6."#2'/+%<L4'4<";'$,<'"#'<@4"2$,/$'+.'"$'F+$'
tæppe. 

Opgave: 
=' Alle medbringer en ting som de gerne vil bytte til 

noget andet. Tingene fotograferes, hvorefter bytte-
handelen kan begynde. Når eleverne har fået byttet 
sig frem til en ny ting som de er tilfredse med, er 
opgaven færdig og slutproduktet kan fotograferes 
og udstilles ved siden af billederne af de ting som 
eleverne startede ud med.

I udstillingen
M,#&'N)%/0!"2';@%1?'&"%'4"-#&"%'2,.','6&2$,<<,#.22)<'
H8'O@$':"%'75'.6<;"$'+.'2"'-<!"#?'&"%';,2"%?'3;+%&)#'
Parfymes byttehandel foregik over en uge, hvor de 
udvekslede objekter med mennesker de ikke kendte. 
Parfymes værk handler om, hvad der har værdi i vores 
samfund i dag. Værket viser en anden måde man kan 
handle på end ved udveksling af penge. I eventyret af 
H.C. Andersen virkede det at bytte en hest for en pose 
rådne æbler som en dårlig handel. Alligevel blev bon-
dekonen lykkelig for bondens afgørelse. Den samme 
ting kan altså have forskellig værdi for forskellige 
personer. Det kaldes personlig værdi eller affektions-
værdi.

=' Tal om, hvilke ting der bliver byttet i Parfymes video. 
Hvilke ting fra videoen synes I har en værdi, og 
hvilke har ikke så stor værdi?

=' Hvad er det, der har værdi i vores verden i dag?
=' Hvem bestemmer, hvad der har en værdi, og hvor-

dan kan en tings værdi forandre sig?



John Kørner

På klassen
John Kørner har tidligere malet billeder af faldne 
danske soldater i Afganistan. Det gjorde Kørner, fordi 
han syntes, at der var alt for lidt fokus på, at der var 
danskere, der var sendt ud i krig. Malerierne forestil-
lede alle forskellige soldater og havde fået titler alt 
efter hvilken soldat, der var afbildet. Et billede havde 
således fået titlen Brian, et Kristian og et andet Mik-
kel. I værket Tsunami er det ikke en krig, men istedet 
en naturkatastrofe, Kørner skildrer. 

=' Hvad er en naturkatastrofe og kan I nævne andre 
naturkatastrofer?

=' Hvad er en tsunami og hvordan opstår de?
=' Hvor og hvorfor opstår en tsunami?
=' Hvad kan vi gøre for at påvirke denne situation? 

I udstillingen
M,#&'E+3#'PL%#"%2'>26#)!,?'&"%'4"-#&"%'2,.','6&2$,<-
lingssal 2. Sæt jer på bølgen og mærk efter.

=' Hvordan føles værket?
=' Prøv at bevæge jer op på bølgen
=' Prøv at beskrive værket. Tænk på faktorer som  

størrelse, form og farve.
=' Hvad synes I værkets titel, Tsunami betyder for 

oplevelsen af det? 

 

Det vil være muligt at få yderligere materiale om årets 
biennale Socle du Monde: INVOLVER i udstillingska-
taloget, der ligger klar i HEART Shop ved udgangen af 
oktober 2012.

På HEARTs hjemmeside www.heartmus.dk, kan 
I desuden  opdateres omkring værkstedstilbud, 
temabaserede omvisninger og andre formidlingstil-
tag tilpasset de forskellige alderstrin. Kig blot under 
formidling. 


