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FREDAG 27. AUGUST 2021

 | Helge Sander - her mellem Lone 
Rasmussen og Morten Frank Larsen - fik 
sparket operafestivalen i gang på en 
underholdende aften.  

 | Operasangerne Morten Frank 
Larsen og Bo Skovhus var mødt op til 
åbningsarrangementet. På søndag skal 
de på scenen sammen med Peter Lodahl.   

Socle du Monde 
løfter sig storladent 
med uropførelsen af 
»Ode til dåsen«, hvor 
et af Hearts største 
klenodier blev gjort 
musikalsk 

AF KURT H. JØRGENSEN
khj@herningfolkeblad.dk

Heart, torsdag
Uropførelse af  »Ode til dåsen«
Beyond The Genius
Deltagere: Yavor Petkov
Alexander Kamenarov
Georgi Varbanov
Indledning: Bitten Damgaard

HERNING På egen krop har jeg lige 
oplevet, hvorledes man på sygehu-
set klinisk spørger, »om der er gået 
luft«, og man funderer uvilkårligt 
over, om disse smukke, hvidkitlede 
individer ikke forstår at slå en helt 
almindelig prut.

Sådan er sproget så forunderligt. 
Selv om det er helt naturligt - fak-
tisk kunne vi ikke eksistere uden 
indtagelse af  føde og udskillelse af  
afføring - så kan vi pakke tingene ind 
ved at tale om puha, høm-høm eller 
bæ, og er man mere formel, kunne 
fæces, fækalier eller defækation an-
vendes i stedet for det helt korrekte 
og mundrette udtryk: Lort.

Derfor var det helt befriende, at 
man på Heart tog bladet fra munden 
og papiret fra bagdelen og kaldte 
tingene ved deres rette navn. Og så 
er det jo spændende, at det er kun-
sten, der skal lokke sandheden og 
den præcise tale frem.

Som en del af  Socle du Monde har 
fagottisten i Ensemble MidtVest, 
Yavor Petkov, ladet sig inspirere af  
et af  Piero Manzonis mest berømte 
værker, Merde d’Artiste, kunstne-
rens lort, Artist’s Shit, Merda d’ar-
tista, kært barn har navne på alle 
sprog. 

Øjenvidneberetningen
Inden selve koncerten havde He-
art indbudt Bitten Damgaard til at 
dykke ned i erindringskabinettet til 
1960-61, hvor Manzoni besøgte Her-
ning, arbejdede for Bitten og Aage 
Damgaard som en del af  deres tra-
dition med at invitere kunstnere til 
byen, og lade kunstnerne efterlade 
(undskyld udtrykket) kunst til glæde 
for eftertiden.

Ud over lorten, som Damgaard 
ikke kunne fortælle meget om, men 
dog sætte den ind i kunstnerens 
konceptuelle tankesæt, fik publikum 
historien om verdens længste linje 
og jordens sokkel, Socle du Monde, 
som hele verden hviler på, og som 

har givet navn til netop de rammer, 
som det hele forgik i.

Når det bliver til kunst, at kunst-
neren blæser luft i en ballon, skri-
ver på en syerskes arm eller lavet 
streger på et papir, så forstår man 
også, hvorfor det følger, at kunstne-
rens egen lort, emballeret i en dåse 
med etiket og det hele, nødvendigvis 
bliver et kunstnerist statement. Bit-
ten Damgaard forenede tidens brud i 
kunsten med hverdagens oplevelser 
på skjortefabrikken.

Bag geniets facade
Kunstprojektet Beyond the Genius, 
hvor ensemblets Yavor Petkov 
havde ladet sig supplere med Ale-
xander Kamenarov og Georgi Var-
banov, bød ind til en efterforskning 
af  Manzonis tanker og følelser forud 
for skabelsen af  værket på dåse. 

I et intenst kammerværk på fire 
satser blev vi ført fra kunstnerens 
søgen efter udtryk, videre til bade-
værelset, hvor en ide fødes, gennem 
en drømmeagtig sekvens, hvor øn-
sker for fremtiden gestaltes, til fa-
brikkens energiske credo, som føjes 
til kunsten - nærmest som sindbil-
ledet på biennalen Socle du Monde, 
samarbejdet mellem kunst og er-
hvervsliv - og slutteligt udskiller (ja, 
der var den igen) slutproduktet: Den 
færdige dåse. En eksperimenterende 
rejse ind bag facaden på en kunstne-
risk ener, eksekveret lige så genialt.

Nye dimensioner
Kan man på den måde sætte musik 
til dåsen? I sin indledende tale oply-
ste Bitten Damgaard, at hun tidli-
gere på dagen havde smuglyttet til 
et andet værk i Birk, nemlig Ditte 
Rønns »Ophav«, og hun mente, at 
musik kunne give nye dimensioner 
til oplevelsen af  de oprindelige vær-
ker. Så når den 94-årige kunstmæcen 
kan have den tilgang, kan vi andre 
vel også.

I hvert fald lykkedes det Yavor 

Petkov med sin komposition at ned-
bryde grænserne mellem det fysiske 
udtryk, dåsen, og tankerne og følel-
serne bag. På scenen lykkedes det 
samtidig de tre musikere gennem et 
visuelt projekt med dramatisk nerve 
at sende bølger og vibrationer ud i 
salen. Som når man rent konkret bør-
stede tænder, tissede i toiletkummen 
(ikke helt konkret), drømte på sofaen 
og gik i søvne.

Fra blide, undersøgende toner 
for solofagot udviklede værket sig 
genreoverskridende til et stærkt ryt-
misk, jazzagtig udtryk med heftig 
brug af  percussion i mange afarter. 
Det blev aldrig effekt for effektens 
skyld. Værket blev holdt i stram 
snor, ustandseligt i bevægelse, og 
samtidig med fine passager og hvi-
lepunkter for sanserne. 

Idéen som værdi i sig selv
Yavor Petkov er oprindelig bulgarer, 
og nu er han havnet i Herning, og 
han fortæller selv, at han er blevet in-
spireret af  dagligt at omgås Hearts 
moderne kunst. Blevet undersøgen-
de på, at et værk ikke kun behøver 
være det fysiske udtryk, men i højere 
grad idéen bag værket. Derfor har 
han udforsket idé- og konceptkunst-
neren Manzoni.

Det er der kommet en helstøbt 
komposition ud af, som både han, 
Heart og hele formålet bag Socle du 
Monde kan være tilpas med. Nye lag 
er lagt på fortællingen. Herning er 
dermed ikke kun repetition af  gårs-
dagens helte og ikoniske kunstvær-
ker - der skabes iblandt os ny kunst 
af  blivende værdi. 

»Ode til dåsen« blev dermed ikke 
kun et digt til ære for Manzonis værk 
men også en påmindelse om værdien 
af  kunstnerisk nysgerrighed. 

ANMELDELSE

Sikke en gang lort

 | Der blev gået til vaflerne og også spillet på dåser, da det nye værk blev 
uropført i Hearts koncertsal. Fra venstre Yavor Petkov, Alexander Kamenarov og 
Georgi Varbanov.  FOTO: HEART



Piero Manzoni: »Merda d'artista«. © HEART

14/9/2021
Pretty Shitty 
YAVOR PE TKOV (BEYOND THE GENIUS ART PROJECT) :  »ODE TIL  DÅSEN«

A F  A N D R E O  M I C H A E L O  M I E L C Z A R E K

Merda d’artista fortjener et lydværk, tænkte Ensemble MidtVests fagottist Yavor
Petkov, der hver dag går forbi kult-dåsen på HEART-museet. Ode til dåsen, som han
opførte med to bulgarske musikere fra Beyond the Genius Art Project (!?), illustrerede
Piero Manzonis åbenbaring – fra løs ide til hård/eksklusiv materie – i !re satser: Søgen,
På badeværelset, Drømmen, På fabrikken. Et tema behandlede bogstaverne SCHEISSE.
Meget 1:1, musicalduftende, balkan-fyrisk, dramatiserende med Petkov som
drømmende Manzoni i en sofa foran scenen. Musikken understøttede en stemning af,
at noget stort var på vej, voila: Guldkonfetti i en lind strøm ramte den arme dåse.

Ja, at lave værker omkring så forseglede, så kanoniserede værker er svært. Strøm på
fagotten skulle ligne fabriksstøj (dåseværket blev ikke skabt på en lækker strand).
Pretty illustrationer. Trygt. Hvorfor ikke opføre det i en corona-ruineret tøjhal?
Manzoni lavede institutionskritik – den unge italiener, der i 1960 pludselig landede i
Hernings industrikvarter, var på udebane. Petkov stadfæstede blot institutionen ved at
præsentere sin inspiration (en anden mands levn) inden for noget så hyper
institutionelt som en pæn koncertsal på et kunstmuseum. Det her var ikke nøgent,
men pakket ind i institution og musikere i sort tøj på en scene (til sidst overrakte
Petkov en dåse med et håndskrevet partitur til museets kurator – kunst handler om
udødelighed. Stående ovationer i øvrigt). Meget paradoksal oplevelse at være på WC
med Manzoni.

YAVOR PETKOV, BEYOND THE GENIUS ART HEART – HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, 26.

10/01/2022, 16:55
Seite 1 von 7



YAVOR PETKOV, BEYOND THE GENIUS ART
PROJECT, PIERO MANZONI

HEART – HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, 26.
AUGUST (UROPFØRELSE) ➚➚
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Ny komposition til et af verdens vigtigste
kunstværker uropføres på HEART d. 26. august.
24.8.2021 14:38:54 CEST | HEART – Herning Museum of Contemporary Art

Del

Piero Manzonis ikoniske værk Merda d’artista hyldes iPiero Manzonis ikoniske værk Merda d’artista hyldes i
eksperimenterende samtidsmusik skabt til Socle du Monde Biennaleneksperimenterende samtidsmusik skabt til Socle du Monde Biennalen
2021 – Welcome back my friends to the show that never ends. Værket2021 – Welcome back my friends to the show that never ends. Værket
bliver herefter en del af HEARTs samling.bliver herefter en del af HEARTs samling.

LOG IND
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Det helt nye musikalske værk ”Ode til dåsen” er komponeret af den internationalt
anerkendte bulgarske fagottist Yavor Petkov. Koncerten er gratis og alle er
velkomne, book billet via dette link.

Kompositionen, der består af Sre dele, er skabt med afsæt i Manzonis
verdenskendte kunstværk Merda d’artista og udfolder på musikalsk vis
komponistens forestillinger og fantasier, der kredser om Manzonis idé bag dåsen og
det angivelige indhold. 

Med kompositionen kaster Petkov et nyt lys over HEARTs store samling af Manzonis
værker. Værket skrives for fagot og to percussionister og vil med afsæt i Petkovs
rødder vil værket være inspireret af bulgarsk såvel som italiensk folkemusik 

”Ode til dåsen” er en undersøgelse af kunstbegrebet, hvor Petkov udfordrer vores
måde at sanse det allerede eksisterende kunstværk og bidrager med et nyt afsæt til
at forstå, opleve og interagere med Manzonis Merda d'artista- Således lever
mystikken om dåsen videre i musikken.

”Ode til dåsen” består af Sre satser, for det fulde program og udfoldet tekst, se 
www.socledumonde.org 

Første sats: “Søgen”Første sats: “Søgen”
Denne sats beskriver kunstnerens kaotiske tanker og Hvordan kan jeg Snde frem til
min egen stemme, min egen udtryksform?  

Anden sats: "På badeværelset"Anden sats: "På badeværelset"
Kunstnersjælen beSnder sig et sted midtvejs mellem virkelighed og meditation.
Tankerne er korte og uklare. En genial egocentrisk idé om dåsen bliver født ...  

Tredje sats: “Drømmen”Tredje sats: “Drømmen”
"Drømmen" består af to dele: Den første er en romantisk improvisation, mens den
anden er en rytmisk, optimistisk og håbefuld dans i 7/8-takt.  

Fjerde sats: “På fabrikken”Fjerde sats: “På fabrikken”
Drømmen går i opfyldelse, ideen er ved at blive realiseret. Kunstneren inspicerer de
forskellige stadier, der indgår i at producere en dåse (slagtøj). Melodilinjen (fagot)
beskriver kunstnerens lidenskab, spænding og nervøsitet, mens han venter på at
holde den færdige dåse i sine hænder. En dåse, der koster det samme som 30 g
guld.  

Vejen til evigheden står åben ...  

”Ode til dåsen” opføres af kunstprojektet BEYOND THE GENIUS ”Ode til dåsen” opføres af kunstprojektet BEYOND THE GENIUS 
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Yavor Petkov, Alexander Kamenarov, Georgi Varbanov. 

Ensemblet følger i fodsporene af tidligere tiders komponister, såsom M. Mussorgsky,
C. Debussy og T. Sukegawa, der også har beskrevet præstationer inden for andre
kunstarter, herunder maleriet og arkitekturen, gennem musikkens sprog. 

KontakterKontakter

For yderligere info kontakt:

Kommunikationschef Thilde Nyborg på mail: tnn@heartmus.dk eller tlf: 31 44 35 05

BillederBilleder

DOWNLOAD

Information om HEART – Herning Museum ofInformation om HEART – Herning Museum of
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Contemporary ArtContemporary Art

HEART – Herning Museum of Contemporary Art
Bitten & Aage Damgaards Plads 2
7400 Herning

97 12 10 33

http://www.heartmus.dk/

HEART – Herning Museum of Contemporary Art er opstået i grænselandet mellem
kunst og erhverv og er båret frem af den passionerede skjortefabrikant Aage
Damgaard (1917-1991), som har skabt fundamentet for museets samling. Herning
Kunstmuseum blev til i 1977, og åbnede d. 9. september 2009 i en helt ny bygning
tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Ved indvielsen ændrede museet
navn til HEART.

Følg pressemeddelelser fra HEART – HerningFølg pressemeddelelser fra HEART – Herning
Museum of Contemporary ArtMuseum of Contemporary Art

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail,
klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra HEART – HerningFlere pressemeddelelser fra HEART – Herning
Museum of Contemporary ArtMuseum of Contemporary Art

ABONNER

Hernings Kulturbus har speederen i bund

11.11.2021 15:48:14 CET | Pressemeddelelse
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I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i

Flere og oere skoler og dagtilbud oplever kulturen i kommunen takket være HEART
og Herning Kommunes Kulturbus.

Nye højder for Hernings kunstbiennale

5.11.2021 10:14:28 CET | Pressemeddelelse

Blandt kunst, kanonkonge og koncerter lagde 20.000 gæster vejen forbi dette års
Socle du Monde Biennale.

Christiania set gennem kunstens ]lter - artist talk med Joachim Koester

7.9.2021 11:49:30 CEST | Pressemeddelelse

Søndag d. 12. september inviterer HEART og tyske IDC projects (Imagining Drug Crisis)
til artist talk med Joachim Koester og museets direktør Holger Reenberg. Her rettes
fokus mod kunstens forhold til fristaden Christiania, som det giver sig til kende
gennem Koesters fotograSer og Wiliam Skotte Olsens praksis.

Første kanonkonge-maleri nogensinde! Oplev et brag af et kunstevent på
HEART

23.8.2021 13:22:46 CEST | Pressemeddelelse

Lørdag d. 28. august fyres årets kunstevent - bogstavelig talt- af i Herning. Her vil
kunstneren Søren Dahlgaard bruge en vaskeægte kanonkonge til at skabe et kæmpe
maleri med sin krop.

Vær med til at skabe et gigantisk kunstværk!

6.8.2021 10:09:55 CEST | Pressemeddelelse

Den verdenskendte fotograf Spencer Tunick søger deltagere til live installation på
HEART d. 4. september.

Gigantudstilling med kunst, Poul Krebs og en kanonkonge åbner 12. juni

2.6.2021 15:39:56 CEST | Pressemeddelelse

Denne sommer fyrer HEART en kunstraket af de helt store afsted med åbningen af
kunstbiennalen Socle du Monde, der i år har fået titlen "Welcome Back My Friends To
The Show That Never Ends"

11/01/2022, 12:01
Seite 5 von 6



form af billeder og dokumenter samt Snde vores kontaktoplysninger.

Via Ritzau, Ritzaus pressetjeneste
salg@ritzau.dk
+45 33 30 00 00
Store Kongensgade 14, 1264 København K
Danmark

Facebook Twitter

Tilpas cookie accept

© Via Ritzau, Ritzaus pressetjeneste 2022

Dansk Engelsk

BESØG VORES NYHEDSRUM
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BEYOND THE GENIUS – ODE TIL EN DÅSE

Dansk | English
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Ode til en dåse er et kammerværk i fire dele skrevet af fagottisten Yavor Petkov som en hyldest til
den italienske kunstner Piero Manzonis ikoniske værk Merda d’artista, som er et af de helt centrale

“Hvis man kunne erstatte hvert bogstav med en tone, ville selv det grimmeste ord kunne
føre os til himlen” – Yavor Petkov
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værker i HEARTs samling. Kompositionen er skabt med afsæt i det allerede eksisterende
kunstværk og udfolder på musikalsk vis komponistens forestillinger og fantasier, der kredser om
Manzonis idé bag Merda d’artista og det angivelige indhold. Musikken nedbryder grænserne
mellem Merda d’artista som et visuelt objekt i det fysiske rum og lyden som et kropsligt
fænomen, der som fysiske bølger og vibrationer må mærkes og sanses kropsligt. Kompositionen
udfordrer således vores måde at sanse værket på, og bidrager med et nyt afsæt til at forstå,
opleve og interagere med Manzonis Merda d’artista.
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Denne sats beskriver kunstnerens kaotiske tanker.
De forgange århundredes store kunstneriske præstationer gør det meget vanskeligt for nutidens
udøvende kunstnere at opnå evig hæder. Alt er allerede gjort i forvejen – Leonardo og
Michelangelo, Monet og Picasso, osv.
Musikken forsøger at udtrykke mange spørgsmål, heriblandt: Hvordan kan man fremkalde en
reaktion? Bør jeg være mere egocentrisk? Hvordan kan jeg finde frem til min egen stemme, min
egen udtryksform?
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Det er et kompakt og roligt sted, hvor tiden står stille og gradvist miste sin betydning.
Kunstnersjælen befinder sig et sted midtvejs mellem virkelighed og meditation. Tankerne er korte
og uklare.

Ud af de enkle lyde, som vandet kan producere på badeværelset, blev en genial egocentrisk idé
om dåsen født
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Denne sats rummer begge betydninger af ordet ”drøm”. Både drømmen anskuet som de tanker og
billeder, der opstår under søvnen, og samtidig også drømmen som et ønske for fremtiden.

“Drømmen” består af to dele: Den første er en romantisk improvisation, mens den anden er en
rytmisk, optimistisk og håbefuld dans i 7/8-takt.

Kompositionsteknikken følger i fodsporene af den omfattende tradition for musikalsk kryptografi,
sådan som den f.eks. blev anvendt af komponister som JS Bach og D. Shostakovich. De kunne
finde på at skrive melodier ved at overføre deres navne eller initialer til tyske tonenavne (for
eksempel B – A – C – H eller D – S – C – H).

Temaet i “Drømmen” er baseret på tonerne S (es) – C – H – EIS – S (es) – E, hvilket jo beskriver
indholdet af Manzonis dåse på tysk (KünstlerSCHEISSE).

Harmonien og kontrapunktet bygger på tonerne H – E – A – E, der også er et eksempel på
musikalsk kryptografi: De bærer det skjulte budskab ”Human Excrements – Artists Eternity” og
udtrykker dermed det ønske om at blive husket for evigt, som alle kunstnere her på jorden nærer.

Den harmoniske og polyfoniske sammenstød mellem S – C – H – EIS – S – E og H – E – A – E
afspejler komponistens idé om at skabe to forskellige lydlige verdener – den grimme (der peger
på dåsens indhold og angår de små sekund-intervaller) og den storslåede (kunstnerens evighed,
der her udtrykkes ved kvart-, kvint- og oktavintervaller).

Efter at have videreformidlet de to kryptografiske meddelelser udvikler “Drømmen” sig gennem
seks variationer, der hver starter med en af tonerne fra temaet. For eksempel begynder variation I
med S, variation II med C og så videre.
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Drømmen går i opfyldelse, ideen er ved at blive realiseret. Kunstneren inspicerer de forskellige
stadier, der indgår i at producere en dåse (slagtøj). Melodilinjen (fagot) beskriver kunstnerens
lidenskab, spænding og nervøsitet, mens han venter på at holde den færdige dåse i sine hænder.
En dåse, der koster det samme som 30 g guld.

Vejen til evigheden står åben..
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Program:

Kl. 17.30: Bobler og snacks i foyeren

Kl. 18.00: Koncertsalen: Holger Reenberg byder velkommen, herefter fortæller Bitten Damgaard om
Manzoni, dåsen og Herning og sidst men bestemt ikke mindst: koncert med Petkovs komposition.

Kl. ca. 19.00: Middag i caféen
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Socle du Monde Biennale 2021 er støttet af:
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