
Steven Holl og Kounellis åbner HEART 
Hernings nye kunstmuseum åbner med arkitektur og kunst i verdensklasse 

HEART, museets nye navn, er en sammentrækning af Herning og art 

  

Pressemøde 

Mandag 7. september kl. 11:00 – 14:00 

International arkitektur og italiensk verdenskunst. 

Arkitekt Steven Holl og kunstner Jannis Kounellis vil være til stede. 

Officiel åbning af det nye HEART 

Mandag 7. september kl. 17:00 

Med deltagelse Steven Holl og Jannis Kounellis 

HEART Herning Museum of Contemporary Art åbner for publikum 09.09.09 med et nyt 

hus til kunsten tegnet af den verdensberømte arkitekt Steven Holl. Og en særudstilling 

med værker af Jannis Kounellis. En af Italiens og sin samtids helt store kunstnere. 

  

International arkitektur 

Steven Holls banebrydende museumsbygning er inspireret af Hernings historie som 

tekstilby.  

Det er støbt i hvidt beton med en krøllet overflade som stof. Taget er sammensat af fem 

skaller som minder om skjorteærmer skåret igennem på langs. Et telt i beton, kalder 

museumsinspektør Holger Reenberg museet, der er bygget lige overfor det tidligere 

kunstmuseum i Herning. Omgivet af de storslåede geometriske haver, arkitektur af 

Utzon og Ingvar Cronhammers skulptur Elia. Steven Holl hører til blandt verdens 

stjernearkitekter og har modtaget adskillige priser for sit arbejde. HEART er tegnet med 

udgangspunkt i hans personlige tolkning af det omgivende landskab. 

  

”Friheden eller døden - la libertá o morte ” 

09.09.09 – 10.01.10 

Udstillingen er den første større præsentation af Kounellis værker i Skandinavien. Hans 

værker har hidtil kunnet opleves på Moma i New York og Tate i London, hvor han har sit 

eget udstillingsrum.  I over fyrre år har den over 70-årige Jannis Kounellis været en 

markant figur i samtidskunsten. Med materialer som stål, kul, stof, sække, kaffe, ild, 

levende dyr og mennesker skaber han radikale og meget originale skulpturer, 

performances og installationer. Som ung kunstner arbejdede Kounellis med en 

sensibilitet og materialefornemmelse, der lå tæt på landsmanden og kunstnerkollegaen 

Manzoni, som HEART ejer verdens største samling af. 

  

Program for pressemødet i museets restaurant, Brasseri Pedersbæk: 

Kl. 11.00   Museumsdirektør Holger Reenberg introducerer den nye museumsbygning 

Kl. 11.15   Steven Holl fortæller om sin arkitektur  

Kl. 12.00   Frokost og mulighed for at se den nye bygning  

Kl. 13.00   Sammen med Jannis Kounellis fortæller museumsdirektør Holger Reenberg 

om      Kounellis værker og viser rundt i udstillingen. 

     



Fotos af  Steven Holls tilbygning og værker fra udstillingen kan downloades på 

www.heartmus.dk/presse 

  

Tilmelding: Af hensyn til traktement og pladsforhold beder vi om tilmelding til både 

pressemøde og åbning senest 31. august til undertegnede.  

  

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen på det nye HEART.   

  

Yderligere information kontakt:  

Lene Elsner, head of communication telefon +45 9628 1704, le@heartmus.dk  

Maria Larsen, press associate, telefon +45 2129 0581, ml@heart.dk 
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