
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Byg et slot - Du er kunstneren! 

Montana Møbler A/S & Bo Christian Larsson 
  
Det er publikum, der skal smøge ærmerne op, når kunstneren Bo Christian Larsson 
og virksomheden Montana Møbler A/S skaber et værk til verdens eneste biennale, 
der forener kunst og erhvervsliv: Socle du Monde. Temaet i 2012 er involvering, og 
det bliver der gjort alvor af, da de besøgende opfordres til at tage fat og, ved 
hjælp af elementer fra Montanas reoler, bygge en skulptur af middelalderborgen 
Kalø Slotsruin. 
 

Kunstens byggeklodser   
Sloganet ”made by you” er kernen i Montanas identitet og udtrykker menneskets ønske om 
frihed til at skabe og sætte sit eget præg på verdenen omkring sig. Virksomheden er bl.a. 
kendt for sine reolsystemer, der består af en række simple kuber, som brugeren kan sætte 
sammen på uanede måder og forme sit eget univers ud fra. Selvom der er langt fra 
møbeldesign til samtidskunst, så finder de to biennalepartnere deres fælles ståsted netop i 
troen på brugeren som den kreative skaber. 
  
”Montana laver produkter, der beror på folks evne til at skabe masser af muligheder ud af få 
midler– en form for anarkistisk tankegang. Den ideologi ligger tæt op af min vision om, at 
god kunst kan tale til alle, så længe folk er villige til at engagere sig”, forklarer Bo Christian 
Larsson og fortsætter ”det eneste det kræver, er, at man har viljen til at involvere sig”.  
  
En skulptur af publikums tanker  
Ud fra idéen om at alle kan skabe kunst, stiller virksomheds – og kunstnerduoen moduler 
fra Montanas reolsystemer til rådighed, som publikum selv sætter sammen til et kunstværk. 
De besøgende bliver dog hjulpet lidt på vej af en alternativ form for guide: en tegning af 
ruinen indefra akkompagneret af en film, der viser ruinen i fugleperspektiv. 
  
Værket fungerer også som en slags arkiv for publikums tanker og idéer, da de besøgende 
har mulighed for at efterlade tegninger og små post-its inde i modulerne. Sådan tilfører de 
skulpturen en historie, som giver den en ruins egenskaber. 
  
”Du kan se på værket som en bygning i forfald, et stykke historie, en tidsrejse, en politisk 
scene eller en skulptur. Uanset, er målet at skildre den kollektive underbevidsthed blandt de 
besøgende”, fortæller Bo Christian Larsson. 
  



 

 

Selvom der ikke findes nogle entydige tolkninger af Bo Christian Larssons værker, er der 
alligevel en snert af genkendelighed i identitetstematikken, som kan spores både i Kalø-
værket og kunstnerens tidligere produktioner. 
  
Publikum kan tage del i skabelsen af værket fra d. 15. september, hvor HEART blænder op 
for Socle du Monde 2012 INVOLVER. 
  
D. 13. august kl. 13.00 – 16.00 på Montanas adresse har udvalgte medier 
mulighed for at interviewe de deltagende parter i kunstbiennalen: stifter af 
Montana, Peter Lassen og kunstner Bo Christian Larsson. Kontakt kommunikatør 
Line Glavind vedr. aftale: lg@heartmus.dk el. tlf. 96281705  
  
Adresse:   
Montana Møbler   
Klubiensvej 22   
2100 København Ø   
Pakhus 48  
  
Ferniseringen finder sted d. 14. september kl. 17.00 på HEART.   
Tilmelding: lg@heartmus.dk el. tlf. 96 28 17 05.  
Glæd jer til en åbning i involveringens tegn, der byder på musik, taler, live performances, 
lækker buffet, god stemning og ikke mindst muligheden for at interviewe alle de involverede 
partner. 
  
Adrian Hughes fra Smagsdommerne på DR2 sætter festen i gang. 
  
Om Socle du Monde biennalen INVOLVER:  
I ét ord samles essensen af HEARTs sjette Socle du Monde biennale: INVOLVER er en 
konstatering, en opfordring og et opråb, der insisterende inviterer virksomheder, kunstnere 
og publikum til at arbejde sammen om kunsten. Den 15. september 2012 går INVOLVER i 
luften, og HEARTs udstillingssale fyldes af værker produceret af 11 kunstnere og 
virksomheder, som i år sætter særligt fokus på involvering af publikum. Verdens eneste 
biennale, der forener kunst og erhvervsliv i ét, bliver dermed åbnet med et brag. 
  
Biennalen byder på værker af følgende samarbejdspartnere:  
Marco Evaristti & trendinstituttet pej gruppen 
Rune Fjord & Psykiatri og Social i Region Midtjylland, P3, Regionspsykiatrien Vest & EN AF 
OS  
John Kørner & ege 
Norma Jeane & A Hereford Beefstouw 
Ingvar Cronhammar & c.c. contractor a/s 
Bo Christian Larsson & Montana Møbler A/S 
Bjørn Nørgaard & MBE Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik 
Ivalo Frank & Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afsnit R3 & EN AF OS  
Peter Callesen & VIA University College, TEKO Design + Business 
Woloo & Ikast-Brande Kommune 
Parfyme & Light Partner 
  
HEARTs åbningstider  
Tirsdag - søndag 10-17 
Mandag Lukket 
  
Akkreditering  
Fotos: Steen Gyldendal 



 

 

  
Aktuelle udstillinger på HEART   
Ingvar Cronhammar Mørkets Hjerte 
29.01.12 - 19.08.12 
  
Tro, Håb og Kærlighed - Jacob Holdts Amerika 
10.02.12 – 26.08.12 
 
 
Kontaktinformation: 
Museumsdirektør og kurator Holger Reenberg, 9628 1700, hr@heartmus.dk 
Kommunikatør Line Glavind, 9628 1705, lg@heartmus.dk 
 

 


