
Lærervejledning
Årets Socle du Monde biennale er den sjette i rækken 
af udstillinger, hvor erhvervslivet samarbejder med 
kunstnere om at skabe et værk. 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. 

Samtidskunst
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tidskunst. Tidligere var vigtige krav til kunsten, at den 
skulle følge nogle genremæssige regler, at den skulle 
ligne det den afbildede, og at den skulle være æstetisk 
og håndværksmæssigt velgennemført. Samtidskun-
sten opererer inden for nogle helt andre parametre, 
hvor eksempelvis værkets indhold ofte er mere væ-
sentlig end formen. På samme tid er det ofte den re-
lation eller interaktion, der opstår mellem mennesker, 
der er kunsten, hellere end det egentlige værkobjekt. 
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over samfundet og den verden, vi alle er en del af. 
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I overensstemmelse med samtidskunstens ofte 
engagerende og aktiverende element, har dette års 
biennale fået titlen INVOLVER, der henviser til, at 
ikke bare virksomheder, men også publikum skal 
involveres i de udstillede værker. Et eksempel på et af 
udstillingens publikumsinvolverende værker er Rune 
Fjords ruminstallation MIT FRIRUM som kunstneren 
har lavet i samarbejde med psykiatrisk dagsafsnit i 
Holstebro. Her kan man gennemleve et bredt spek-
trum af følelser. I skrigerummet kan man komme af 
med vrede og frustrationer, og man kan smadre en 
kop i en væg i det sociale rum, mens himmelrummet 
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mulighed for at ligge på en madras, og kigge op på en 
smuk lyseblå himmel i bevægelse. Tomrummet består 
af et hvidt oplyst rum med kæmpemæssige ballo-
ner, hvor tankerne kan få frit løb. Ruminstallationen 
består desuden af en væg, hvor patienternes tanker 
og følelser i tilknytning til den psykiske sygdom er 
visualiseret, ligesom det i lysavisen i udstillingen er 
muligt at sende en sms, med en meddelelse om, din 
egen følelsesmæssige tilstand. 
 
I forbindelse med biennalen Socle du Monde INVOL-
VER, tilbyder HEART undervisningsmateriale til elever 
på mellemtrinnet. 

Undervisningsmateriale:
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Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i 
kunstnerne John Kørner, Bjørn Nørgaard, Parfyme og 
Bo Christian Larsson, hvis værker, I vil få mulighed for 
at udforske. De udvalgte kunstnere arbejder indenfor 
medier som installation og skulptur i værkerne til 
årets biennale, hvorfor rumlighed og tredimensionali-
tet vil være en fællesnævner. Undervisningsmateria-
let er opbygget således, at dele af det kan anvendes 
som forberedelse i klasseværelset, mens andre dele 
er henvendt et efterfølgende besøg i udstillingen på 
museet. Ligeledes er materialets tekst rettet imod 
underviserne, mens de enkelte spørgsmål er udfor-
met med henblik på involvering af eleverne. 

Bekendtgørelser:
Undervisningsmaterialet er udarbejdet så det under-
støtter en række faglige mål, særligt i fagene dansk, 
historie, billedkunst og samfundsfag i folkeskolen. 

Dansk
I forhold til faget dansk er der i undervisningsma-
terialet fokuseret på, at eleverne skal udvikle deres 
”oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre 
udtryksformer”. ”Faget skal fremme elevernes indle-
velsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske 
forståelse.” Ligeledes skal eleverne ”udvikle en åben og 
analytisk indstilling til samtidens […] udtryksformer.”



Historie
I historie skal eleverne ”videreudvikle deres viden 
om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre 
kulturer samt menneskers samspil med naturen.” 
Samtidig skal de ”styrke deres indsigt i kontinuitet og 
forandring”, ligesom undervisningen skal ”give dem 
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tere over deres handlemuligheder.” 

Billedkunst
Undervisningsmaterialet ligger i forhold til billed-
kunst særlig vægt på, at eleverne skal ”tilegne sig 
færdigheder i og viden om kunst, medier og andre 
visuelle udtryks- og kommunikationsformer”, samt 
at eleverne ”ved at producere, opleve og analysere 
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og forstå billedsprog som et kommunikations- og 
udtryksmiddel”. 

Samfundsfag
I samfundsfaget er formålet, at ”eleverne opnår viden 
om samfundet og dets historiske forandringer.” ”Un-
dervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler 
kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet 
værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage 
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Omvisninger
HEART tilbyder som altid temaomvisninger i de 
aktuelle udstillinger. I forbindelse med biennalen 
Socle du Monde: INVOLVER tilbydes omvisninger for 
alle alderstrin. For mere information om indhold og 
booking se her.

God fornøjelse!
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