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KUNSTMUSEUM I VERDENSKLASSE
ÅBNER I HERNING
HEART åbner 09.09.09 med mere plads til kunsten og publikum
Stofbaner, syninger, snitmønstre og skjorteærmer. Hernings historie som tekstilby har inspireret
til byens nye kunstmuseum; HEART / Herning Museum for Contemporary Art, der netop er ved
at blive bygget færdigt. HEART åbner til september med mere plads til både kunsten og
publikum.
Museet er tegnet af den verdensberømte amerikanske arkitekt Steven Holl. 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.
»Nogle gange kan ting lade sig gøre i Herning, som slet ikke kan lade sig gøre andre steder.
Her er en utrolig lyst til at konkurrere med de store og komme godt fra det, og tradition for at
kulturlivet, politikerne og erhvervslivet arbejder jernhårdt sammen. Ellers kunne det simpelthen
ikke lade sig gøre at bygge et museum i den klasse«, fortæller Holger Reenberg.
Stjernearkitekt
Steven Holl hører til blandt verdens stjernearkitekter. Han er en af nutidens mest efterspurgte
arkitekter og bygger over hele verden. Han har tegnestuer i New York og Beijing og er kendt for
sit poetiske formsprog, sin leg med lyset og for at tilpasse sine bygninger til den lokale kontekst.
Steven Holl har modtaget adskillige arkitekturpriser blandt andet den eksklusive Alvar Alto
medalje. Mest kendt er han for KIASMA – Helsinkis berømte museum for samtidskunst og
Nelson Atkins museet i Kansas. Steven Holl har også vundet arkitektkonkurrencen om
Marmormolen i København.
Verdenskunst
Med HEART får museet mulighed for at lave særudstillinger der matcher samlingen. Museet har
verdens største samling af den italienske kunster Manzoni. Den har været udlånt til bl.a.
Guggenheim og Moma i New York og Louvre og Centre Pompidou i Paris. Men museet har ikke

tilsvarende kunnet låne værker, fordi bygningerne og forholdene ikke har været til det i den
gamle skjortefabrik, der hidtil har huset museet. Det er de nu.
»Med Heart kan vi sætte Herning på samtidskunstens verdenskort. Vores ambition er at være et
hus der åbner sig mod verden og publikum med en venlig og imødekommende ramme. Vi vil
gerne i dialog med publikum og vil gerne give dem mulighed for at opleve den store, høje og
nogen gange svære kunst. Her kan de hente noget, de ikke kan hente andre steder i deres
tilværelse«, siger Holger Reenberg.
Heart
HEART, museets nye navn, er en sammentrækning af Herning og art. Det er en
superforkortelse, men også et navn, der er lige ved at være for meget. Både dem der kan li’ det
og dem, der ikke bryder sig om det, vil huske navnet. Heart er et navn og et museum, der ikke
lige bliver glemt.
Fotos af HEART kan downloades fra museets hjemmeside: www.heartmus.dk
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