Gå på opdagelse
i kunsten
Aflevér dine svar i receptionen og deltag i lodtrækningen om præmier fra HEART Shop.
Human Cannonball-project
(skulpturmodel),
2021 af Søren Dahlgaard
Detaljen finder du i det lille glasrum
for enden af gangen. I modellen bliver
en kanonkonge skudt ud af en kanon.
Kanonkongen er smurt ind i maling og
lander på et lærred. Tænk over, hvordan
man maler. Hvorfor male med en pensel?
Og kan en pensel være andet end et bundt
hår fastgjort på en træpind? Kan man
finde på en anden måde at male på?
Hvad ville du male med?

Is

Kniv

Andet:_____________________________
AMERICAN FIELD,
1991 af Antony Gormley
I udstillingssalen møder du ca. 15.000
lerdukker, der vender sig mod dig. I
december 1990 samarbejdede Gormley
med en række teglværksarbejdere og
deres familier i San Matías, Cholula,
Mexico. Sammen formede de små figurer
ud af ler. Figurerne blev fremstillet i
hånden, tørret i solen og brændt i en
murstensovn.
Skriv, hvad du kommer til at tænke på, når
du ser figurerne:
__________________________________

Igloo, 1983 af Mario Merz
I den største udstillingssal overfor
står en skulptur på gulvet, som har
fået navnet Igloo. Måske kan du gætte
hvorfor? Skulpturen er lavet af lærred,
metal, maling og ler – en interessant
sammensætning af naturlige og industrielt
fremstillede materialer. Mario Merz brugte
ofte igloen som motiv og henviste til
menneskets behov for at søge ly.
Hvis du skulle lave en iglo, hvad skulle den
så være lavet af?
Sten

Sne

Papir

Andet:_____________________________
HEART af Steven Holl, 2009
Udenfor ser du en detalje fra HEART’s
ydermur. Museet er tegnet af den
amerikanske arkitekt Steven Holl.
Kunstmuseet HEART har en stor samling
af kunstværker, og historien begyndte med
en mand, der hed Aage Damgaard. Aage
Damgaard havde en skjortefabrik i Herning
og inviterede kunstnere til at lave værker
eller udsmykke sin fabrik.
Skriv, hvad du synes det ligner:
__________________________________

Archive of Mind, 2016 af Kimsooja
I næste udstillingssal inviterer Kunstneren
Kimsooja dig til at tage del i skabelsen
af installationen Archive of Mind. Værket
består af kugler af ler placeret på et stort
bord. Men, installationen har brug for dig.
Tag en klump ler og fokusér på at rulle leret
til en glat kugle. Skub den til sidst forsigtigt
ind på midten af bordet.
Hvordan føles det, at røre ved leret?
(du må gerne sætte flere krydser)
Hårdt

Glat

Blødt

Ru

Vådt
Tørt

Andet:_____________________________
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