
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Stævnemøde på glas 

Ingvar Cronhammar & c.c.contractor a/s 
  
Hvad sker der, når en billedhugger går sammen med et entreprenørfirma for at 
lave kunst? Det vil vise sig, når herningensiske Ingvar Cronhammar og c.c. 
contractor a/s løfter sløret for den glasbænk, de i fællesskab har skabt til HEARTs 
Socle du Monde Biennale 2012: INVOLVER. 
 

Forening af funktion og følelse  
Virksomheden c.c. contractor opfører byggerier i hoved- og totalentreprise og har været 
med til at skabe fundamentet til mange af de fyrtårne, som præger det Midtjyske landskab. 
Ingvar Cronhammar har gennem mange år præget den danske kunstscene med sine store, 
monumentale skulpturer, der både kan opleves på museer og i det offentlige rum. Hans 
kunstneriske univers kendetegnes ved kontrasterede kræfter, og værkerne er på en og 
samme tid storslåede og stilfærdige, romantiske og teknologiske. 
  
De to parter deler dermed evnen til at skabe konstruktioner, men hvor c.c. contractor 
fremstiller byggerier med funktionelle egenskaber, laver Cronhammar værker, hvis formål 
alene er at skabe rum til eftertænksomhed. Præcis de to kvaliteter forenes i bænken skabt 
til Socle du Monde 2012 INVOVLER. 
  
Porøs og bastant  
Da Ingvar Cronhammar og direktøren for c.c. contractor mødes for første gang i forbindelse 
med kunstbiennalen, forsvinder de ind i en verden af tekniske begreber og funktionelle 
detaljer. Mål, materiale og udtryk skal passe perfekt sammen, når værket skal produceres. 
  
”Det har været spændende at arbejde sammen med Cronhammar, og vi synes det har 
været et oplagt match at koble os som partnere, da vi jo begge er fra lokalområdet,” 
udtaler direktøren for c.c. contractor, Jørn From. 
  
Ingvar Cronhammar er ikke meget for at fortælle om kunsten og har tidligere erklæret: 
”Når værket er lavet, så har jeg sagt det, jeg skal”. Glasbænken taler da også for sig selv, 
og man behøver ikke en eksperts tolkning for at forstå den Cronhammarske dobbelthed, der 
ligger gemt i glasbænken: Den rummer både det bastante og det porøse, ensomheden og 
fællesskabet. Værket indtager sin plads på HEARTs plæne med udsigt over landskabet d. 
14. september til ferniseringen på Socle du Monde 2012 INVOLVER. 
  
For udvalgte medier, vil det være muligt at interviewe de deltagende parter i 
projektet: Ingvar Cronhammar, direktør for c.c. contractor Jørn From og HEARTs 



 

 

direktør, Holger Reenberg. Kontakt kommunikatør Line Glavind vedr. aftale på 
lg@heartmus.dk el. tlf. 9628 1705  
  
Ferniseringen finder sted d. 14. september kl. 17.00 på HEART.  
Tilmelding: lg@heartmus.dk el. tlf. 96281705. 
  
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 
  
HEARTs åbningstider  
Tirsdag - søndag 10-17 
Mandag Lukket 
  
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 


