
Nyhedsbrev HEART /undervisning

Aktuelle udstillinger
Find udbuddet af undervisningsmaterialer og temaomvisninger for indskoling, mellemtrin og 
udskoling på museets hjemmeside: www.heartmus.dk

ROBERT JACOBSEN – JERNMANDEN
07.02.15 – 16.08.15
Hvad enten der er tale om Robert Jacobsens figurative eller abstrakte skulpturer, beviser 
kunstneren én ting: Han er en formidabel forarbejder af jern. Jernet er Jacobsens foretrukne 
materiale, og på trods af dets hårdhed og kolde udtryk arbejder kunstneren med et levende 
formsprog.
Undervisningsmateriale målrettet indskolingen findes på www.heartmus.dk

DAN COLEN – PSYCHIC SLAYER
27.03.15 – 30.08.15
Dan Colen er en af   de fremtrædende, unge kunstnere på den amerikanske samtidskunsts-
cene. ”Psychic Slayer” præsenterer en række af Colens værker, der fremstiller udviklingen i 
kunstnerens virke. Udstillingens værker bærer
spor af en fortid, men afslører ikke deres fulde historie. De antyder en rute, men destinati-
onen forbliver et mysterium. ”Psychic Slayer” er en rejse gennem Dan Colens umulige rum, 
hvor vi konstant befinder os mellem virkelighed og illusion.

Kommende udstillinger
Til efteråret åbner HEART to spændende og forskellige udstillinger, hvor I kan opleve hhv. 
dansk design og dansk maleri. HEART/undervisning tilbyder omvisningstilbud og undervis-
ningsmateriale til begge udstillinger.

DANSK – DESIGN AF JENS QUISTGAARD
29.08. 15 – 31.01.16
Mens Hans J. Wegner og Finn Juhl gjorde verden opmærksom på dansk møbeldesign i dens 
guldalder i 1950’erne, åbnede Jens Quistgaard USA’s øjne for begrebet “Danish Modern”. Som 
succesfuld og banebrydende chefdesigner for det amerikanske mærke Dansk Designs, vend-
te han traditionel formgivning på vrangen med skulpturelle og æstetiske designs, der siden 
har fået status som klassikere inden for dansk og international designhistorie. 

PER KIRKEBY – DET ÆGTE BILLEDE
12.09.15 – 17.01.16
”Det Ægte Billede” præsenterer et stort udvalg af én af vores tids største internationale 
billedkunstnere: Per Kirkeby. Udstillingen er fuld af Per Kirkebys mættede farver, udtryk og 
stemninger, men midt i det abstrakte toner genkendelige former fra naturen frem. Bjergene, 
træstammerne og de lyse farver, der bryder frem  fra mørket – og som altid i Kirkebys værker 
bliver publikum suget ind i en anden verden.
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Book allerede nu efterårets værkstedsaktiviteter
Værkstedstilbud – design og håndværk i fokus
Omdrejningspunkt: ”DANSK – Design af Jens Quistgaard”.

Vi kigger på Jens Quistgaards design, hvor funktion og æstetik smelter sammen. I udstillin-
gen finder vi alt fra bestik, gryder og lysestager til møbler og en båd. I værkstedet sætter vi os 
selv i designerens sted og arbejder med egen formgivning.

Det kombinerede omvisnings- og værkstedstilbud er tilrettelagt således, at eleverne først 
bliver inddraget i en dialogbaseret omvisning i udstillingen. Efterfølgende får eleverne mu-
lighed for selv at fremstille et værk med inspiration fra udvalgte værker og tematikker fra 
udstillingen.

Deltagerbegrænsning: Max. 25 elever kan deltage i værkstedsaktiviteten

Værkstedstilbuddet tilbydes på følgende dage:
Torsdag d. 22. oktober kl. 12.00-14.00 
Torsdag d. 29. oktober kl. 12.00-14.00
Torsdag d. 5. november kl. 12.00-14.00
Torsdag d. 12. november kl. 12.00-14.00
Torsdag d. 19. november kl. 12.00-14.00

Målgruppe: Indskoling og mellemtrin
Tilmelding til: Mariann Salling Jensen på E:msj@heartmus.dk eller T: 9628 1701.
 
Bussen kører igen mod kunst og kultur til efteråret
Første runde med buskørsel er nu gennemført med stor succes, og HEART og Carl-Henning 
Pedersen & Else Alfelts Museum har haft besøg af en masse glade elever. Til efteråret kører 
bussen igen, og denne gang er flere kulturinstitutioner føjet til listen.

Booking
Skoler, der ikke tidligere har booket bussen, har fra mandag d. 15.06.2015 mulighed for at tage 
forskud på booking af efterårets buskørsel og aktiviteter. Mandag d. 22.06.2015 åbnes booking 
for alle skoler. Booking sker på: http://kultur.herning.dk/kultur/kulturbus/book-bussen

Efterårets kørerdage hedder:
Tirsdag d.  22. sep. & torsdag d. 24. sep.
Tirsdag d. 29. sep. & torsdag d. 1.. okt.
Tirsdag d. 6. okt. & torsdag d. 8. okt.
Tirsdag d. 20. okt. & torsdag d. 22. okt.
Tirsdag d. 27. okt. & torsdag d. 29. okt.
Tirsdag d. 3. nov.  & torsdag d. 5. nov.
Tirsdag d. 10. nov. & torsdag d. 12 nov.
Tirsdag d. 17. nov. & torsdag 19. nov.

På gensyn på HEART!
Med venlig hilsen 
Formidlingsinspektør 
Anja Lemcke Stær
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