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Følg de 10 punkter på kortet over Birk og se, om I 
undervejs i fællesskab kan gætte, hvilke detaljer 
der stammer fra de kunstværker 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! !

Kan du finde detaljerne?  
Gå sammen på jagt efter 
sjove detaljer i Birk! 
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Til dig der har børn med på detaljejagt i sommerferien 
- bliv klogere på de kunstværker I ledes forbi

Lo spazio della scultura, 2001 af Guiseppe Penone
Detaljen stammer fra skulpturen, der ligner, at den 
er lavet af bark og grene. I virkeligheden er den 
lavet af bronze. Den italienske kunstner bruger sit 
fantastiske håndværk til at reflektere harmonien 
mellem mennesket og naturen. På trods af at 
mennesket løfter sig over naturen, er det alligevel 
en kendsgerning at mennesket blot er en del af 
naturen, og at vores væsen er nøjagtigt så organisk 
som en træstub i skoven. 

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.

Senza titolo, 1989 af Pier Paolo Calzolari
På væggen hænger et værk lavet af kobber, bly 
og et kølesystem. Du vil opdage, at der er dannet 
is på pladen. Den italienske skulptør Pier Paolo 
Calzolari var fascineret af naturlige elementer som 
frost, planter, ild og bly. De enkle og ofte ydmyge 
redskaber og materialer er ikke blot brugt for at 
spare penge eller holde værkerne simple, men for at 
reflektere skrøbeligheden af objekter og materialer, 
hvor let de ødelægges eller ændres, og hvordan de 
kan manipuleres til andre former og indtryk.

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.

Igloo, 1983 af Mario Merz
På gulvet står en skulptur, som har fået navnet Igloo. 
Måske kan du gætte hvorfor? Skulpturen er lavet 
af lærred, metal, maling og ler – en interessant 
sammensætning af naturlige og industrielt 
fremstillede materialer. Mario Merz brugte ofte 
igloen som motiv og henviste til menneskets behov 
for at søge ly.

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. 

Archive of Mind, 2016 af Kimsooja
Kunstneren Kimsooja inviterer dig til at tage del i 
skabelsen af installationen Archive of Mind. Værket 
består af kugler af ler placeret på et stort bord. Men, 
installationen har brug for dig som medskaber. Tag 
en klump ler og fokusér på at rulle leret til en glat 
kugle. Skub den til sidst forsigtigt ind på midten af 
bordet.

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.

Balanced Opposition, 2017 af  
Eva Steen Christensen
I skulpturparken finder du, skjult I bevoksningen, 
skulpturen lavet af to sammensatte træstammer, 
som danner en uventet opadstræbende linje i 
landskabet. Det gamle egetræ er skåret ned, og 
ovenpå er stammen fra et asketræ placeret med 
roden opad. Som en totempæl står det eventyrlige 
træ med rod i jorden og rod i himlen.

AMERICAN FIELD, 1991 af Antony Gormley
I udstillingssalen møder du 15.000 lerdukker, der 
vender sig mod dig. I december 1990 samarbejdede 
Gormley med en række teglværksarbejdere og 
deres familier i San Matías, Cholula, Mexico. 
Sammen formede de små figurer ud af ler. Figurerne 
blev fremstillet i hånden, tørret i solen og brændt i 
en murstensovn.


