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PIERO MANZONIs SOCLE DU MONDE PÅ LISTEN OVER MIDTJYSKE UNDERVÆRKER
HEART er gået sammen med en række af regionens museer, som alle har udnævnt hver
deres underværk og sætter fokus på værkerne i maj måned.
HEART giver publikum en særlig værkintroduktion til Socle du Monde på tirsdag
eftermiddage i maj kl. 16.00 (5. maj - 12. maj - 19. maj - 26. maj).
På www.midtjyskeundervaerker.dk giver museumsdirektør Holger Reenberg en kort
introduktion til underværket.
HEARTs kostbare Piero Manzoni samling er nyligt hjemvendt fra Gagosian Gallery New York - og
igen står jordens sokkel i Herning efter et sejrsrigt ophold i New York.
HEARTs Manzoni samling på i alt 41 værker blev skabt under Piero Manzonis besøg på Angli
skjortefabrikken i Herning. Piero Manzoni besøgte Herning første gang sommeren 1960. Han kom
direkte fra en udstilling i København for at arbejde med Aage Damgaard, den tidligere direktør for
Angli. Duoens projekter resulterede blandt andet i Manzonis største og mest kendte værk Socle
du Monde, som han lavede under sit andet besøg i Herning i 1961.
Piero Manzoni er en af de helt afgørende fornyere af kunsten i det 20 århundrede og det er i dag
ikke muligt at arrangere en større udstilling med værker af Piero Manzoni uden HEARTs
medvirken.
Piero Manzoni, hvis tanker og kunst afgørende fornyede det 20 århundredes kunst, er et af de helt
store navne på kunstscenen og lige nu kan man bl.a. stemme på Piero Manzoni på TimesOnline's
The Times Modern Art 200 hvor en million kunstelskere allerede har givet afgivet deres stemme.
Afstemningen lukker den 20. maj - link til afstemningen:
http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/visual_arts/article6073386.ece

Midtjyske Underværker er et samarbejde mellem 7 turistbureauer i region Midtjylland samt
Midtjysk Turisme. De øvrige museer og underværker er:
ARoS Aarhus Kunstmuseum - BOY/Ron Mueck; Glasmuseet Ebeltoft - Vermillion Persioan Set
with Black Lip Wraps/Dale Chihuly; Holstebro Kunstmuseum - Stående Kvinde/Astrid Noack;
Horsens Kunstmuseum - Jeg gik mig over sø og land/Bjørn Nørgaard; Silkeborg Kunstmuseum Vinden fører os bort/Asger Jorn; Skovgaard Museet - Udsigt over havet fra Møns Klint/P.C.
Skovgaard.
Læs mere om projektet på www.midtjyskeundervaerker.dk
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