Bytte bytte kunstværk
Fra to lamper til… en kaffekop og en giraf? Det kan potentielt blive udfaldet af et
nyt socialt og økonomisk eksperiment, som kunstnergruppen Parfyme og
virksomheden Light Partner står bag. Under HEARTs sjette Socle du Monde
Biennale udforsker de i fællesskab, om det kan lade sig gøre at skabe en positiv
kædereaktion midt i en krisetid ved hjælp af to lamper og to navne. Med
inspiration fra bytteøkonomiens logik, giver Light Partner to objekter til to venner,
som efterfølgende forærer hver deres objekt til en anden i deres netværk. Den
proces fortsætter indtil åbningen af Socle du Monde og munder ud i et tredelt
værk: En lysprojektion af processen, kopier af de to lamper samt de to endelige
objekter.
Kunst med Parfyme
Parfyme hører til den del af kunstnerne, som har byttet lærred og pensel ud med
interaktion og dialog, og under Socle du Mondes tematiske ramme involvering, får de
mulighed for at dyrke den evne til fulde. I denne uge starter de den sociale stafet, hvor en
række forskellige mennesker sætter deres personlige præg på processen, når de bytter sig
frem til det endelige kunstværk.
Smil til verden…
Der er noget befriende uhøjtideligt og ubekymret over kunstværket ”Trading Friends”, der
står i kontrast til den virkelighed, som alle og især mange kunstnere står overfor: Den
økonomiske krise. Det minder os om, at man kan komme langt med sociale relationer og
kreative idéer i tider, hvor pengene ikke ligefrem hænger på træerne.
”For os (Parfyme og Light Partner) er det interessant at undersøge, om man kan skabe en
positiv kædereaktion i en dårlig økonomi og kommunikere sociale relationer gennem en
transaktion med materielle goder – eller omvendt”, forklarer Stig Meyer Jensen fra Light
Partner og fortsætter:
”Samarbejdet med Parfyme er interessant, fordi de ofte introducerer en stor portion af
kausalitet og usikkerhed i, hvordan projektet udvikler sig. I vores branche er vi vant til at
møde deadlines og bruge al vores energi på at undgå tilfældigheder og sikre, at opgaven
løses som forventet. Mødet mellem to vidt forskellige måder at arbejde på er interessant for
os og forhåbentligt meget oplysende for begge parter”.
Pressen har mulighed for at følge processen undervejs og dermed være vidne til, hvordan to
lamper kan blive forvandlet til noget ganske andet gennem værket ”Trading Friends”.

Kontakt kommunikatør Line Glavind vedr. aftale og interviews med Parfyme, Light Partner
og de øvrige deltagere i projektet.
Ferniseringen finder sted d. 14. september kl. 17.00 på HEART.
Tilmelding: lg@heartmus.dk el. tlf. 96 28 17 05. Kun få pladser tilbage!
Rune Fjord vil rulle sig i æg og fjer, Peter Callesen bliver klædt på af publikum og Marco
Evaristti tager et billede af publikums indre. HEART bliver fyldt til randen, og vi har næsten
lukket for tilmeldinger. Skynd jer- hvis I vil være med.
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

