
Udstilling til næsen 
 
 
Der er gode billeder og kuriøse historier på HEART, når 10.000 glas grappa 
hældes op og papegøjen Frede ankommer torsdag 3. september kl. 10 
 
Det kommer til at dufte af grappa over hele HEART Herning Museum of Contemporary Art, 
når den italienske kunstner Jannis Kounellis tager hul på 100 flasker grappa. Flaskernes 
indhold skal fordeles i 10.000 glas og indgår som et værk og en del af udstillingen.  
Værket skabes torsdag 3. september kl. 10. Omtrent samme tidspunkt som en anden af 
museets udstillingsobjekter ankommer til museet. Nemlig den levende papegøje Frede, som 
museumsinspektør Holger Reenberg har erhvervet hos den lokale dyrehandler.  
 
Dufte og levende dyr er ofte ingredienser i Jannis Kounellis’ udstillinger. Drivkraften i hans 
kunst er modstand mod kunstinstitutionen, mod kommercialiseringen og mod det kollektive 
historiske hukommelsestab. Men hans kunst er også en kamp for den poesi og fantasi, som 
historien og dagligdagen indeholder. En hverdag som sanses med alle sanser. 
 
I over fyrre år har den 73-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. Det er ham med den til stadighed meget 
diskuterede ”lort på dåse” og hovedværket ”Socle du monde”. HEART ejer verdens største 
samling af den berømte og anerkendte italienske kunstner.  
Kounellis værker har hidtil kunnet opleves på Moma i New York og Tate i London, hvor han 
har sit eget udstillingsrum.  Åbningsudstillingen ”Frihed eller døden - La Liberta o Morte” er 
den første større præsentation af Kounellis’ værker i Skandinavien.  
 
I er velkomne til at komme og lave en historie. Kontakt venligst undertegnede for at lave en 
aftale eller for at få flere oplysninger. 
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