
D. 23. marts åbnede vi hele fire nye udstillinger, og der er 
lavet undervisningstilbud til den store udstilling Bevidst 
Koks med værker af Wiliam Skotte Olsen. Som noget nyt har 
vi ikke kun undervisningstilbud til indskoling, mellemtrin 
og udskoling, men også til børnehavernes førskolebørn. Vi 
glæder os til at se jer på HEART.

Bevidst Koks - Wiliam Skotte Olsen
Vilde farver, stirrende maskelignende ansigter, flyvende 
gæs uden vinger og lange rækker af huse er en del af Wiliam 
Skotte Olsens helt særlige udtryk. Med udstillingen Bevidst 
Koks viser HEART et stort udvalg af værker af Skotte fra både 
private samlere og HEARTs egen samling og for første gang 
på museum kan man opleve Skottes skurvogn fra Christiania 
som han boede i og totaludsmykkede. I kan oven i købet 
tage hele klassen med ind i vognen, og se og opleve på egen 
hånd, hvordan Skotte Olsen boede. Udstillingen er åben fra d. 
23.03.19 til og med d. 08.09.19.

Uden titel - Værker af Troels Wörsel (1950 -2018)  
fra HEARTs samling
Ved udgangen af 2018 døde kunstneren Troels Wörsel. For 
HEART spiller Wörsel en helt central rolle i museets samling 
og med udstillingen Uden titel præsenterer vi samtlige af de 
Wörsel-værker som museet har i vores samling. Udstillingen 
er åben fra d. 23.03.19 til og med d. 08.09.19.

The End - Fabio Mauri 
For første gang i Danmark præsenterer HEART en 
soloudstilling med den italienske kunstner Fabio Mauri, 
der sideløbende med kunstnere som Piero Manzoni var 
en central del af 60ernes italienske kunstmiljø. Med 
fokus på emner som oprør, propaganda og nationalisme 
dokumenterer Mauris værker, hvordan magt kan forføre 
individer, befolkninger og stater. Der er fokus på krig og 
ideologi, når Mauri zoomer ind på f.eks. nazismen i Tyskland, 
og fascismen i Italien, som han oplevede under sin opvækst. 
Udstillingen er åben fra d. 23.03.19 til og med d. 25.08.19. 

Den Italienske Samling
Den Italienske samling er HEARTs grundsten, og anses for 
at være en af Nordeuropas vigtigste samlinger af italiensk 
kunst skabt af efterkrigstidens generation. Siden de to 
kunstnere Piero Manzoni og Enrico Castellani besøgte og 
arbejdede i Herning i 1960’erne, har denne del af samlingen 
støt vokset sig større. I kan opleve et udvalg af de mest 
ikoniske værker fra HEARTs italienske samling, som f.eks. 
Piero Manzonis Merde d’artiste (Kunstnerlort), 1961 og 
Enrico Castellanis sømværk Superficie (Overflade), 1961. 
Udstillingen er åben fra d. 23.03.19 til og med d. 25.08.19.
Til Den Italienske Samling har vi et undervisningstilbud til 
førskolebørn, hvor I sammen kan udforske udvalgte værker 
med vores helt egen Oplevelseskasse om kunstneren Piero 
Manzoni. 

Nyhedsbrev fra HEART undervisning forår 2019  
HEART har åbnet nye udstillinger, og byder igen 
velkommen på museet!
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