Kunstnere skaber Spirituelt Råd i IkastBrande Kommune
Krisen kradser, og overalt er det tid til at tænke ud af boksen og finde alternative
måder at takle udfordringer på. Det er Ikast-Brande Kommune i sandhed et
eksempel på. Under HEARTs Socle du Monde Biennale 2012, danner de par med
kunstnerduoen Wooloo, der har et anderledes kunstværk i støbeskeen: Et
spirituelt råd, som skal komme med bud på nye veje til at skabe et mere
nærværende lokalsamfund i Ikast-Brande Kommune, der bygger på aktive
borgere.
Samarbejdet munder ud i en film, som følger Wooloo og Ikast-Brande Kommune
på deres færd ind i den spirituelle verden. Værket kan opleves, når HEART d. 15.
september blænder op for verdens eneste biennale, der forener kunst og
erhvervsliv: Socle du Monde, som i år bærer titlen INVOLVER.
Borgerne i centrum
Ikast-Brande Kommune er midt i en udviklingsproces, der går under navnet Mental
Frikommune, som udfordrer den gængse måde at tænke velfærdssamfund på.
”Vi står i øjeblikket over for en række økonomiske og arbejdsmæssige udfordringer, som
kun kan løses, hvis vi gør noget andet, end vi plejer,” udtaler kommunaldirektør Henning
Hansen.
Kommunen arbejder ud fra devisen om ”at den aktive borger skaber det gode samfund” og
gennem en række aktiviteter, vil de styrke de nære relationer mellem borgerne. Én af de
aktiviteter er kunstbiennalen Socle du Monde.
”For at ændre vante tankegange kræver det, at vi involverer borgerne. Derfor tager vi del i
Socle du Monde Biennalen INVOLVER. Wooloo har nogle skæve idéer, som fokuserer på
ressourcer i kommunen vi ikke normalt bruger”, afslutter kommunaldirektøren.
Wooloo skaber alternative forbindelser
Ordet Wooloo betyder ”floder der mødes” eller ”individer der bliver en masse”, og det er
netop det, som de to kunstnere, Sixten Kai Nielsen og Martin Rosengaard, kan: De bringer
folk sammen, som de blandt andet gjorde med det sociale kunstnernetværk wooloo.org,
hvor 25.000 medlemmer nu deler deres kunstprojekter.
Under Socle du Monde Biennalen samler Wooloo et spirituelt råd, der består af tre borgere
fra lokalområdet med særlige evner. Wooloo foreslår, at Det Spirituelle Råd skal deltage i 5-

6 styregruppemøder og bidrage med deres opfattelse af, hvilke projekter kommunen bør
satse på for at understøtte målet med ”aktive borgere skaber det gode samfund”.
"Fra åbningen af Socle du Monde i september 2012 og et år frem vil Det Spirituelle Råd
indgå som rådgivende organ for kommunens styregruppe i Mental Frikommune. Med dette
samarbejde ønsker vi at sætte fokus på oversete ressourcer blandt kommunens borgere,
samt udfordre Mental Frikommunes efterspurgte radikalitet i nytækningen af det aktive
medborgerskab", udtaler Wooloo.
D. 14. september kl. 16.00 på HEART er det muligt at interviewe Wooloo, Det
Spirituelle Råd og repræsentanter for Ikast-Brande Kommune. Kontakt
kommunikatør Line Glavind vedr. aftale på lg@heartmus.dk el. tlf. 96281705
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.
Socle du Monde løber fra d. 15. septembe 2012 frem til d. 6. januar 2013.
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
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