
Jens Søndergaard: Farvekraft ad Helvede til!

Kom og oplev udstillingen Jens Søndergaard: Farvekraft 
ad Helvede til! En udstilling med en af Danmarks største 
ekspressionistiske malere der med temperament og stor 
patos lod penslen danse over lærredet og farverne flyde frit. 

Udstillingen er produceret i samarbejde med journalist 
ved TV MIDTVEST Anne Moulvad og giver et enestående 
indblik i Søndergaards kunstneriske virke. Vi møder 
kvinderne i Søndergaards liv, oplever scener fra hav og 
fjord og stifter bekendtskab med mindre kendte værker fra 
hans tid i København og Gentofte. Udstillingen fortæller 
også historierne om de mennesker, der med stor passion 
har samlet på værker af Søndergaard. Flere af værkerne i 
udstillingen er således udlån fra private samlere, og der vil i 
udstillingsperioden alle lør- og søndage være mulighed for at 
se en dokumentarfilm der netop fortæller deres historie. 

Psst: Der er udarbejdet undervisningstilbud målrettet elever 
i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen! Det er 
gratis for skoler i Herning Kommune.(Se den vedhæftede fil)

Book et tilbud allerede nu, skriv til am@hearmtmus.dk. eller 
ring på: 96 28 17 01. 

Asger Jorn og HEART Highlights 

Takket være en deponering fra en generøs udenlandsk 
kunstsamler har HEART fået mulighed for at vise ikke 
mindre end 14 værker af Asger Jorn, hvoraf størstedelen ikke 
tidligere har været udstillet på danske museer! 
Asger Jorn var en god ven af familien Damgaard. Familien 
Damgaard var i mange år førende inden for produktion 
af skjorter. Jorn var aldrig på et regulært arbejdsophold 
på skjortefabrikken Angli, som så mange andre af hans 
kunstnerkollegaer. Men på et af hans talrige besøg hos 
familien Damgaard, blev han tilbudt en opgave, nemlig at 
udsmykke den indre gård i Den runde fabrik i Birk. Et tilbud, 
han afslog, da han ikke kunne afse tiden til det. Jorn foreslog 
i stedet kunstnerkollegaen Carl-Henning Pedersen til 
opgaven. I 1968 stod den enorme keramikfrise ”Fantasiens 
leg om livets hjul” så færdig.

HEARTs samling indeholder allerede 19 værker af Asger 
Jorn, og med de nu 14 nytilkomne værker må det være 
en opfordring til, som CoBrA kunstnerne, at slippe 
fantasien løs, lade spontaniteten råde og sammen med en 
kunstfaglig omviser genopdage HEART og Herning som den 
kunstneriske legeplads, skjortefabrikanten 
>> se side 2 
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Aage Damgaard (1917-1991) i sin tid skabte! Kom og oplev 
vilde, spontane, farverige værker af Asger Jorn og poetiske og 
tankevækkende værker af Piero Manzoni med dine elever! Vi 
fortæller historier! 

For at booke en omvisning skriv til am@heartmus.dk. eller 
ring på: 96 28 17 01
Det er gratis for skoler i Herning Kommune. Vi tilpasser 
omvisningen til den respektive målgruppe.

Tag på aktiv kunstoplevelse i det fri
På sporet af Kunsten – aktiv kunstoplevelse i Birk

Det er nemt, overskueligt og lærerigt
Tag med på tur ud af museets vante rammer og kom helt tæt 
på skulpturerne og arkitekturperlerne i Birk.  
Med På sporet af Kunsten arbejder I på en tablet og med 
jeres egne oplevelser af kunsten.

Et digitalt undervisnings- og oplevelseskoncept
Med en tablet som det helt centrale værktøj, bliver papir 
og blyant skiftet ud. Kunstoplevelsen og opdagelsen i 
mødet med kunsten kommer i fokus, når eleverne får stillet 
legende spørgsmål og øvelser, der guider eleverne til at lave 
soundscapes, tage fotos, tegne og skrive med udgangspunkt 
i deres oplevelser af værkerne.

På tablet’en samles alt det materiale, eleverne har skabt 
og samlet under turen i området. Her kan I fordybe jer i 
materialet og lave et inspirationsark, der beskriver jeres 

oplevelser. Efterfølgende sendes alt materialet til jeres side 
på paasporet.heartmus.dk.

12 gratis omvisninger
Vær blandt de første 12, der booker et forløb, og få en 
omviser med på tur. 

De første 12, der booker et forløb, får en omviser med i 1 time. 
Omviseren er med den første time af forløbet til at guide og 
hjælpe jer i gang med forløbet.

Book allerede nu forårets forløb
Der er mulighed for at booke fire forskellige spor målrettet 
henholdsvis elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 
Læs mere og Book HER.

Gratis undervisningstilbud
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Fag: Dansk og billedkunst
Tid: 3 timer
Hvor: HEART og det udendørs museumsområde
Tablets: Lånes på museet
Antal: Max. 45 elever

Udvid museumsbesøget og arbejd med temaer og jeres 
oplevelser både før og efter jeres tur ”på sporet”. Find 
inspiration i de enkelte spors lærervejledninger HER.
Spørgsmål vedr. undervisningstilbuddet eller booking; 
Kontakt Anja Lemcke Stær på Emelias / T:  96 28 17 01

http://paasporet.heartmus.dk
http://heartmus.dk/undervisning/undervisningstilbud/pa-sporet-af-kunsten.html

