
HEART fejrer 10års jubilæum i efteråret 2019, og I skal 
være med! Vi har lavet en jubilæumsudstilling med 
udvalgte værker fra HEARTs samling, og til udstillingen har 
vi tilrettelagt 3 undervisningsforløb til hhv. indskolingen, 
mellemtrinnet og udskolingen. Fælles for alle tre 
undervisningsforløb er horisonten – vi undersøger, hvad der 
befinder sig bag den, og hvorfor vores drømme altid søger 
mod den, mod fremtiden og alt det vi endnu ikke kender. 
Horisonten adskiller nuet og fremtiden, delen og helheden. 
Den danner en skillelinje mellem det, vi kender, og det, vi ikke 
kender. Kom og vær med, når vi udforsker kunstens grænser.
 
Ud over jubilæumsudstillingen har vi en udstilling med 
den unge canadiske kunstner Chloe Wise. Hos Wise 
bevæger vi os i et univers der peger i mange retninger. Wise 
arbejder i sine værker med mad, køn, mode og identitet 
gennem et karakteristisk billedsprog. Vi har tilrettelagt et 
undervisningsforløb til udskolingen, der tager udgangspunkt 

i Mad og multimedialitet. Her arbejder vi med symbolik og 
identitet og undersøger spørgsmål som: Hvad gør maden i 
kunsten? Hvad gør kunsten ved os?
 
Ud over de udstillingsspecifikke undervisningstilbud har 
vi også to oplevelsesforløb målrettet de ældste børn i 
børnehaverne.
I det ene forløb går vi tæt på kunstneren Piero Manzoni og 
nogle af hans værker. Vi kommer f.eks. til at se og røre ved en 
model af hans værk Kunstnerlort, der også bliver kaldt ’lort 
på dåse’. Hvad er det dog for noget!!
 
I det andet forløb går vi på opdagelse i området omkring 
museet, hvor vi bl.a. finder en kæmpemæssig skulptur, der 
kan spy ind, en labyrintisk have og Robin Hood!

Vi glæder os til at tage imod jer på HEART
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