
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Invitation til organjagt på kunstmuseet 
HEART – pressen er inviteret med 

Marco Evaristti & trendinstituttet pej gruppen 
  
Fattig? Og har du en frisk nyre for meget? 
  
Spurgte Marco Evaristti den danske befolkning, da han i april lancerede et nyt 
debatskabende kunstprojekt, der opfordrer danskerne til at sælge deres organer 
til højstbydende på hjemmesiden lifeauction.dk.  
  
Organjagten fortsætter på HEART – Herning Museum of Contemporary Art, når 
Marco Evaristti og trendinstituttet pej gruppen forvandler publikums indre organer 
til kunst under Socle du Monde biennalen 2012: INVOLVER. Partnerskabet er ét af 
i alt 11 samarbejder, som bidrager med værker til verdens eneste biennale, der 
forener kunst og erhvervsliv. 
 

Invitation til kick-off på kunstbiennalen Socle du Monde   
Biennalens tema involvering tages til et nyt niveau, når Evaristti sammenkobler den første 
sælger og organdonor via hjemmesiden lifeauction.dk. 
  
Det sker torsdag den 23. august fra kl. 16.30 -18.30  
  
Her vil kunstner- og virksomhedsdouen også afsløre indholdet af det grænseoverskridende 
værk til Socle du Monde. 
  
Udvalgte medier er inviteret til at deltage i eventen, hvor det vil være muligt at 
interviewe direktør for pej gruppen, Poul Erik Jacobsen, kunstner Marco Evaristti 
og HEARTs direktør Holger Reenberg.  
  
For tilmelding kontakt kommunikatør Line Glavind på lg@heartmus.dk el. tlf. 96 28 17 05. 
  
Program for kick-off event på HEART  

• Snacks og drinks. 
• HEARTs direktør Holger Reenberg: Du er i fokus! – Socle du Monde biennalen 2012, 

INVOLVER - præsentation af de 11 virksomheder og kunstnere.  
• Direktør for trendinstituttet pej gruppen, Poul Erik Jacobsen: I en krisetid skal der 

handles, ikke hviles – en fortælling om at være deltager i Socle du Monde. 



 

 

• Kunstner Marco Evaristti: Tag stilling - Den første køber og den første sælger af 
organer kobles og biennaleværket præsenteres. 

• Holger Reenberg løfter sløret for fremtidige projekter på HEART. 

  
Djævlens advokater slår sig sammen  
Marco Evaristti og pej gruppen har trods deres vidt forskellige hverv én væsentlig ting til 
fælles: Evnen til at provokere og tvinge folk til at tage stilling til verden omkring sig. Med 
dobbelt op på konfrontation skaber de sammen et værk, der rusker op i publikum og 
opfordrer dem til at forholde sig til det livsvigtige emne: Organdonation. 
  
”Lige nu er der et stort behov for at bruge kunsten og den kreative tankegang til at komme 
ud af krisen. Derfor har vi fundet det naturligt at gå med i Socle du Monde biennalen 2012. 
Vi bliver i hverdagen inspireret af kunstens evne til at bryde grænser, regler og sætte nye 
overskrifter og emner på dagsordenen. Det har både vi og vores kunder brug for”, udtaler 
direktøren for pej gruppen, Poul Erik Jacobsen. 
  
Værket kan ses fra d. 15. september 2012 frem til d. 6. januar 2013 på HEART. 
  
Ferniseringen finder sted d. 14. september kl. 17.00 på HEART.  
Tilmelding: lg@heartmus.dk el. tlf. 96 28 17 05.  
Glæd jer til en åbning i involveringens tegn, der byder på musik, taler, live performances, 
lækker buffet, god stemning og ikke mindst muligheden for at interviewe alle de involverede 
partner. 
  
Adrian Hughes fra Smagsdommerne på DR2 sætter festen i gang. 
  
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. 
  
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 
  



 

 

Akkreditering  
Fotos: Steen Gyldendal 
  
Aktuelle udstillinger på HEART  
Ingvar Cronhammar Mørkets Hjerte 
29.01.12 - 19.08.12 
  
Tro, Håb og Kærlighed - Jacob Holdts Amerika 
10.02.12 – 26.08.12 
 
 
Kontaktinformation: 
Museumsdirektør og kurator Holger Reenberg, 9628 1700, hr@heartmus.dk 
Kommunikatør Line Glavind, 9628 1705, lg@heartmus.dk 
 


