
  

  

 

 

  

 

  

   

  

  

Museumsdirektør Holger Reenberg fylder 60 år 
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Holger Reenberg blev ansat som museumsdirektør på HEART (tidligere Herning Kunstmuseum) i 

2001. Bag sig havde han en uddannelse som mag.art i kunsthistorie fra Københavns Universitet og 

adskillige ansættelser på henholdsvis Louisiana, Kunstmuseet Trapholt og Arken, Museum for 

Moderne Kunst. Holger Reenberg fremhæver selv udstillingen Skrigets ekko på Arken i 2001, der 

handlede om Edvard Munchs betydning for samtidskunsten. Den blev for ham et karrieremæssigt 

vendepunkt.. Kort efter blev han ansat i Herning. 

  

Vestjyllands Louisiana 

Da Holger Reenberg i 2001 flyttede med sin familie til Herning, var opgaven at forny Herning 

Kunstmuseum og opføre en ny museumsbygning. Ambitionen om at HEART skulle være en slags 

Vestjyllands Louisiana kan han stadig skrive under på i dag. 

"Med vores unikke arkitektur og skønne udenoms arealer er det ret oplagt, at museet, skal danne 

rammer for en totaloplevelse, hvor natur og idyl kombineres med stor kunst. Den side af museet vil vi 

også gerne have videreudviklet i fremtiden," siger Holger Reenberg. 

Han stod for opførelsen af en ny museumsbygning i 2009, som blev opført af den anerkendte, 

amerikanske arkitekt Stephen Holl. 

Ambitioner for fremtiden er der mange af på HEART. 

"Om 10 år ser jeg museet som større og mere velbesøgt og med endnu bedre udstillinger. Og måske 

med en ny tilbygning," sige Holger Reenberg. 

HEART har en ambitiøs formidlingsafdeling, og den ønsker Holger Reenberg også at udbygge i 

fremtiden. 

"Jeg forestiller mig også, at vores efterhånden velvoksne formidlingsafdeling får et endnu bedre tag i 

lokalområdet, ikke kun på børne- og ungdomssiden men også som en faktor indenfor 

voksenuddannelse - evt. som et tilbud til indvandrere og asylansøgere," siger Holger Reenberg. 

Det kommende år byder også på to store, internationale satsninger på museet. 

  

Fra Andy Warhol til Danmarks ældste biennale 

I efteråret 2016 skal HEART nemlig danne ramme for den største, danske Andy Warhol-udstilling i 10 

år med over 80 værker fra The Warhol Museum i Pittsburgh. 

"Warhol skal i høj grad trække et stort og bredt publikum, og så udvider det museets muligheder for at 

lave store udstillinger i fremtiden," siger Holger Reenberg. 

En anden stor milepæl på HEART er den kommende biennale, Socle du Monde, som finder sted fra 

april 2017. 

"Vores biennale, som så dagens lys i 2002, er i dag Danmarks ældste biennale for samtidskunst. I 2017 

får den et løft, når en række dygtige kuratorer og mere end 50 af samtidskunstens største navne vil i 

  



2017 samles i Herning. Socle du monde skal være med til at øge museets kontaktflade med hele 

samtidskunstverdenen og i høj grad tiltrække et internationalt publikum," fortæller museumsdirektøren. 

Holger Reenberg har tidligere stået i spidsen for flere markante udstillinger på HEART, heriblandt kan 

nævnes Jannis Kounellis Frihed eller døden i 2010 og Per Kirkeby Det ægte billede 2015. 

  

Der er langt fra Københavns pulserende byliv til Hernings hede, men Holger Reenberg er godt tilpas 

på sit jyske museum. 

Og selvom han ofte savner den sjællandske natur og København, mener han, at Herning kan noget 

helt særligt. 

"Tilblivelsen af den nye museumsbygning, der blev skabt af Steven Holl i 2009 kunne ikke være blevet 

realiseret andre steder end i Herning. Det var temmelig enestående, at vi "fik lov" til at udfolde et så 

kompromisløst og æstetisk stærkt projekt. I Herning er der både støtte og frihed til, at man kan udfolde 

sine egne ideer," siger Holger Reenberg. 

  

Holger Reenbergs fødselsdag vil blive fejret med en reception for venner af museet d. 7. oktober 2016. 

  

CV - Holger Reenberg 

  

 Født 3. aug. 1956 på Frederiksberg. 

 Søn af skuespiller Jørgen Reenberg og Marianne Reenberg (Zobel). 

 Holger Reenberg er gift med Charlotte Reenberg (Skou) og har to børn. 

 Mag. art i kunsthistorie fra Københavns Universitet 1991. 

 Museumsinspektør på Louisiana 1992, på Kunstmuseet Trapholt 1992-94 og på Arken, 

Museum for Moderne Kunst 1994-2001. 

 Museumsdirektør for HEART Herning Museum of Contemporary Art fra 2001. HEART er 

tegnet af arkitekt Steven Holl. 

 Grundlægger af og direktør for Socle du Monde Aps fra 2002. 

  

Kommende udstillinger på HEART Herning Museum of Contemporary Art: 

Andy Warhol - Manden bag myten. d. 3. september 2016 - 8. januar 2017. 

Alex Da Corte - 50 wigs. d. 3. september 2016 - d. 8. januar 2017. 

Socle du monde d. 21. april 2017 - 28. august 2017. 

  

Fotograf: Gunnar Merrild, 2016.  
 

  

    

  

  

  

 

 

  

 

  

   

  

  

Kontaktinformation 

Museumsdirektør Holger Reenberg 

9628 1700 

hr@heartmus.dk 

  

Kommunikationsansvarlig 

Anne Ravn 

9628 1705  

ar@heartmus.dk 
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