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Følg de 10 nummererede punkter på kortet over Birk og se 
om I undervejs i fællesskab kan gætte, hvilke detaljer der 
stammer fra de skulpturer og/eller bygninger, I kommer 
forbi. Detaljejagten består af to dele. Den del du/ I kigger på 
nu og et tilhørende fakta-ark. Begge dele kan med fordel 
downloades til en iPad, smartphone eller printes ud, før 
jagten sættes i gang.  
Download fra www.heartmus.dk under “Det sker”. 

Rigtig god tur! !

Del jeres fotos med os og vind præmier fra HEART Shop 
Tag os i jeres billeder fra detaljejagten på instagram og/eller 
Facebook og deltag i lodtrækningen om to unikke trægrise 
fra Ostheimer, samlet værdi 290 kr. Vi trækker tre heldige 
vindere, som får direkte besked i uge 8. 

Find vinterstøvlerne frem, kom ud under åben himmel
og gå sammen på detaljejagt i Birk!
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Til dig der har børn med på detaljejagt i vinterferien 
- bliv klogere på de kunstværker I ledes forbi

HEART af Steven Holl, 2009
Museet er tegnet af den amerikanske arkitekt 
Steven Holl. Arkitekten har tænkt på stof og skjorter, 
da han tegnede museet. Kunstmuseet HEART 
har en stor samling af kunstværker, og historien 
begyndte med en mand, der hed Aage Damgaard. 
Aage Damgaard havde en skjortefabrik i Herning 
og inviterede kunstnere til at lave værker eller 
udsmykke sin fabrik.

Uden titel, 1974, Willy Ørskov 
Kunstneren Willy Ørskov arbejdede med former, 
der ofte ikke skulle forestille noget. Det er denne 
skulptur med rør, huller og stålplader et godt 
eksempel på. Ørskov synes, at det er spændende 
at undersøge, hvad en skulptur egentlig er eller kan 
være. Han leger med at sammensætte alle mulige 
forskellige former og skrælle alt det væk, der kan 
fortælle én bestemt historie.

Cronotopo, 2017 af Nanda Vigo
For mange år siden i 1960’erne lavede kunstneren 
Nanda Vigo en serie værker, hun kaldte Cronotopo. 
Man kan sige, at i stedet for at arbejde med maling 
på lærred, så blev lyset en slags maling for hende. 
Prøv om du kan spejle dig selv i glassets forskellige 
overflader og iagttag, hvor lyset kommer fra lige 
netop i dette øjeblik.

M&Ms af Dan Colen, 2015
Skulpturere kan have alle mulige størrelser, former 
og farver. Den skriggrønne detalje stammer fra én 
af de i alt tre gigantiske store sten, der tilsammen 
skaber den amerikanske kunstner Dan Colens 
skulptur M&Ms. - Hvis du synes, at skulpturen mest 
af alt ligner blanke stykker slik i kæmpeformat, så 
er du ikke den første!

Fallen Astronaut, 2017 af Paul van Hoeydonck
Detaljen stammer fra den lille mand i aluminium, 
der er skabt af den belgiske kunstner Paul van 
Hoeydonck i 2017. Det er en større udgave af 
kunstnerens oprindelige værk Fallen Astronaut, 
der er en lille aluminiumsmand, som blev smuglet 
med til månen af en af astronauterne på rumskibet 
Apollo 15. Den lille figur skulle efter sigende være 
det første og eneste kunstværk, der er placeret 
på månen. Aluminiumsmanden er skabt som et 
mindesmærke og en hyldest til de astronauter, som 
har mistet livet på mission. 

Liggende Kvinde,  1962  af Svend Wiig Hansen 
Skulpturen Liggende kvinde er opbygget af flere 
lag stål. Det er ikke en naturtro gengivelse af 
en kvindekrop, men man kan alligevel godt se, 
at det skal forestille en kvinde. Dengang i 1962, 
hvor kunstværket blev skabt, var der mange, som 
ikke brød sig om skulpturen. I en avis kunne man 
bl.a. læse, at skulpturen snarere mindede om en 
maskine eller et lokomotiv i bevægelse frem for en 
kvindekrop.

Fantasiens Leg om Livets Hjul, 1966-1968   
af Carl-Henning Pedersen
Kunstneren Carl-Henning Pedersens vilde 
kunstværk Fantasiens Leg om Livets Hjul er lige her 
i det, vi kalder Angligården. Bygningens indre gård er 
udsmykket med et kæmpestort værk. Værket består 
af i alt 1400 kakler, der er lavet i keramik (brændt 
ler med glasur). Carl-Henning Pedersen blev kaldt 
”en eventyrets maler”, måske fordi han maler 
fantasivæsner og sjove former.

Robin Hood, 1960  af Robert Jacobsen 
Kunstneren Robert Jacobsen lavede skulpturen 
Robin Hood, da han i 1960 besøgte Aage og Bitten  
Damgaard. Skulpturen er lavet af jern, rustfrit stål 
og kobber. Robert Jacobsen er mest kendt for sine 
jernskulpturer, der ikke forestiller noget. Men denne 
skulptur forestiller helt tydeligt noget, nemlig en 
person med bue og pil, og som skulpturens navn 
afslører, så er det altså Robin Hood, som I måske 
kender fra film og bøger. 

Rum,1958 af Robert Jacobsen  
’Skrot-vrideren’ eller ’Jernmanden’ var kunstneren 
Robert Jacobsens tilnavn. Han var nemlig vild 
med at arbejde med skrottet jern og andre 
affaldsmaterialer. Han fremtryllede de mest 
fantastiske og vanvittige skulpturer af det 
materiale, andre havde kasseret. I 1957 kontaktede 
skjortefabrikant Aage Damgaard Robert Jacobsen 
og bad ham om at komme på arbejdsophold i 
Herning. Det blev begyndelsen på et langvarigt 
venskab mellem kunstneren og skjorteproducenten. 
Under sit første ophold i Herning skabte han blandt 
andet skulpturen Rum.

Magerne fra Herning, 1960 af Sven Dalsgaard, 
I sommeren 1960 var kunstneren Sven 
Dalsgaard på besøg hos skjortefabrikanten Aage 
Damgaard. Han boede på Gjelleruplund, der var 
Damgaardfamiliens private hjem. Dalsgaard havde 
arbejdsværksted i familiens lade, hvor han havde 
mulighed for at slå sig løs. Han arbejdede blandt 
andet med skulpturer i jern, som han svejsede. En af 
skulpturerne er netop Magerne fra Herning. Værket 
består af fire høje og tynde jernspyd. Det siges, at 
spyddene skal være de tre Damgaard-brødre Aage, 
Knud og Mads samt nevøen Johannes Jensen.


