Invitation til nøgen frokost
Tag plads! Du er inviteret til nøgen selvstyret frokost, hvor alle overfladiske lag
skrælles af. Her er der ingen sociale normer, gængse krav eller forventninger. Du
befinder dig ved dit bord kun iført morgenkåbe og kan frit forsyne dig med mad og
drikke. Det er rammerne. Så er det op til dig at fylde dem ud.
Det er galskab og impulser, der er på menuen når kunstneren Norma Jeane i
samarbejde med restaurantkæden A Hereford Beefstouw inviterer dig til at tage
del i det performative værk, de har skabt til HEARTs kunstbiennale Socle du
Monde. Titlen er Naked Lunch – the dark room enlightened.
Fredag d. 14. september kl. 13.00 – 16.00 tager 12 udvalgte deltagere plads i et
aflukket rum på HEART, hvor de frit og uforstyrret kan forsyne sig med mad, vin
og champagne af den højeste kvalitet. Der er intet personale, og gæsterne står
selv for at lave frokosten.
Er du én af de 12?
Naked Lunch er nu åben for tilmelding og både pressen og publikum er inviteret med. Men
skynd dig – der er kun 12 pladser. Det er gratis at deltage, men pladsreservation er
påkrævet. Kontakt kommunikatør Line Glavind på 9628 1705 el. lg@heartmus.dk. (Personer
under 18 år må ikke deltage).
Naked lunch-reglementet
Du må ryge, drikke og råbe - kort sagt gøre præcis som det passer dig, så længe du
overholder Naked Lunch-reglementet:
- Alle objekter tages af inden du går ind i rummet (badekåbe udleveres).
- Det er ikke tilladt at begrænse andres handlinger.
- Det er forbudt at fotografere og optage film. (Dog ikke forbudt at berette efterfølgende).
Det fulde regelsæt er vedhæftet og kan ses på www.socledumonde.dk
Ind til benet
Norma Jeane er kendt for sine ukonventionelle værker, som ofte har et socialt budskab.
Han har tidligere skabt en ost af modermælk, fået publikum til at dekonstruere et kæmpe
konfektlignende objekt, og indirekte opfordret 160 mennesker til at have sex på en romersk
terrasse. Naked Lunch er trods sin titel ikke en direkte invitation til at bryde seksuelle
grænser, men et socialt eksperiment, der sætter spot på menneskets skjulte drifter og
frigør deltagerne fra deres moralske og kontrollerede side.

”Jeg vil gerne skabe et rum, hvor der er plads til menneskets helt basale funktioner: spise,
føle, socialisere med alt hvad det indebærer af følelser: begejstring, generthed, tiltrækning,
frastødelse. Gode manérer og sociale normer afholder os fra at leve fuldt ud. Det vil der
være plads til under Naked Lunch”, forklarer Norma Jeane.
Naked Lunch – the dark room enlightened finder sted på HEART på følgende datoer:
14. september 2012: kl.13.00-16.00 (åben for tilmelding)
26. september 2012: kl. 17.30-20.30
24. oktober 2012: kl. 17.30-20.30
27. november 2012: kl. 17.30-20.30
3. januar 2012: kl. 17.30-20.30
OBS. Kunstneren arbejder under det kunstneriske alias “Norma Jeane” og ønsker ikke at
optræde i medierne med mindre stemme og identitet er kamufleret.
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. september 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

HEARTs åbningstider
Tirsdag - søndag 10-17
Mandag Lukket
Kontaktinformation:
Museumsdirektør og kurator Holger Reenberg, 9628 1700, hr@heartmus.dk
Kommunikatør Line Glavind, 9628 1705, lg@heartmus.dk

