
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Dødelig bølge på HEART 

John Kørner & ege 
  
“Tsunami”! Vi bliver kastet direkte ud på dybt vand, når vi hører titlen på det 
værk, John Kørner og tæppevirksomheden ege har skabt til verdens eneste 
biennale, der forener kunst og erhvervsliv. Det er kompromisløst og 
provokerende. Ingen ønsker at stå ansigt til ansigt med et uløseligt problem. 
  
Værket kan ses fra d. 15. september 2012, hvor HEART – Herning Museum of 
Contemporary Art inviterer publikum til at tage del i den sjette Socle du Monde 
Biennale, der i år bærer titlen INVOLVER. 
 

En mærkelig lyst  
”Tsunami” er 15 meter lang og skyder 4,5 meter op ad væggen i HEARTs udstillingssal. Det 
er et fastfrosset øjebliksbillede af en bølge, der er nået sit bristepunkt, som på én og 
samme tid indgyder foragt og fascination. 
  
Sådan understreger værket ironien i, at noget så smukt kan være så hæsligt, og John 
Kørner tvinger os til at konfrontere den mærkelige lyst, der får os til at drages mod ulykken. 
Og som om det ikke var nok, minder bølgen os om, at det kun er os selv vi kan takke for, at 
naturen vender sig imod os. 
  
At gå på vandet  
De to biennalepartnere opfordrer publikum til at træde op på bølgen og bevæge sig så langt 
op ad den som muligt. Værket er nemlig betrukket med et stort tæppe fra virksomheden 
ege, som netop inviterer til at gå på vandet. 
  
”Socle du Monde har givet vores produkter et helt andet liv. Fra at være funktionelt 
gulvdesign er tæppet blevet forvandlet til kunst, som pludselig får materialet til at stå frem 
på en helt ny måde”, udtaler adm. direktør for ege, Svend Aage Færch Nielsen. 
  
John Kørner tilføjer: ”Tæppet indgår i en ny kontekst, der handler om liv og død, det skønne 
og det forfærdelige. Ege er pludselig en del af en større menneskelig problematik.”  
  
Udvalgte medier har mulighed for at følge tilblivelsen af værket d. 10. september, hvor John 
Kørner vil være til stede på HEART. Kontakt kommunikatør Line Glavind for interview på 
lg@heartmus.dk el. tlf. 96281705. 
  
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. 
  
Socle du Monde løber fra d. 15. septembe 2012r frem til d. 6. januar 2013. 
  
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 
 
 
Kontaktinformation: 
Museumsdirektør og kurator Holger Reenberg, 9628 1700, hr@heartmus.dk 
Kommunikatør Line Glavind, 9628 1705, lg@heartmus.dk 
 


