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Storslået Ai Weiwei-værk til ARKEN 

 
12 gyldne dyrehoveder ladet med tung og kontrastfyldt symbolik er landet på ARKEN. Circle of 
Animals/Zodiac Heads, 2010 er skabt af den kinesiske kunstner Ai Weiwei og langtidsdeponeret 
på ARKEN af Frahm Samlingen. Indtil nu har flere millioner mennesker verden over set Ai 
Weiweis genfortolkning af de 12 kinesiske stjernetegn, som oprindeligt prydede en 
sagnomspunden fontæne i Yuanming Yuan paladset i Beijing og kun var forbeholdt de 
privilegerede få. 

Det er intet mindre end et fantastisk værk, vi nu kan vise ARKENs gæster. Ai Weiwei hører til blandt 
samtidskunstens absolutte elite, og hans Circle of Animals/Zodiac Heads er blandt hans mest omtalte 
værker. Værket blev vist i New York og London netop i den periode (april-juni 2011), hvor Ai Weiwei blev 
holdt fængslet af de kinesiske myndigheder anklaget for statsundergravende virksomhed. Man kan sige, 
at værket gav kunstneren en stemme i de 81 dage, hvor han selv var afskåret fra omverdenen. Nu får 
danskerne mulighed for at komme helt tæt på kunstneren og samfundskritikeren Ai Weiweis fabelagtige 
værk, siger ARKENs direktør Christian Gether. 

Konfliktfyldt forhistorie 
Circle of Animals/Zodiac Heads er ved første øjekast en stor og betagende installation, der legende 
udforsker de 12 kinesiske stjernetegn. Men værket tager i den grad livtag med det moderne Kinas 
komplicerede forhold til sin egen historie. Det rækker mere end 150 år tilbage og refererer til en 
mørk periode i Kinas historie.  

Stjernetegnene var oprindeligt placeret på en overdådig fontæne i den såkaldte Garden of Perfect 
Brightness i Beijing. Haven og nogle af paladserne var skabt efter europæisk forbillede og var del af 
et ambitiøst arkitektonisk projekt, Yuanming Yuan, hvis primære funktion var at huse Qing-
dynastiets skatte. Kejserfamiliens storslåede residens blev bygget i det 18. og tidlige 19. århundrede, 
og selve fontænen blev skabt af en italiensk jesuit. Fontænen, et såkaldt vand-ur, var vidt berømmet 
for sin skønhed og sit raffinerede miks af europæisk og kinesisk kultur, men blev destrueret af 
engelske og franske tropper som afslutningen på den anden opiumskrig i 1860. Dermed indledtes 
den periode i Kinas historie, som ofte refereres til som ydmygelsens århundrede – og som det mest 
potente symbol for denne ydmygelse står The Garden of Perfect Brightness og de 12 bronzestøbte 
dyrehoveder, der blev taget som krigsbytte. 

Stjernetegn og storpolitisk sprængstof 
I mere end 100 år var stjernetegnene en del af det private kunstmarked, men pludselig dukkede 



fem hoveder (aben, tigeren, bjørnen, oksen og hesten) op på auktioner i 1987-2000. Siden da har 
det kinesiske styre betragtet dyrehovederne som en ulovligt udført nationalskat af stor symbolsk 
værdi. De fem hoveder blev alle opkøbt af kinesere og opbevares af The China Poly Group.  Men 
decideret skandale skabte det i 2009, i boet efter Yves St. Laurent, hvor rotten og kaninen blev 
udbudt til salg hos Christie’s i Paris. De var vurderet til 13 mio. dollars hver. Kineserne nedlagde 
forbud mod salget, men fik ikke medhold og de diplomatiske forbindelser mellem Kina og Frankrig 
blev iskolde. Siden købte en fransk privatsamler de to dyrehoveder og har nu skænket dem til The 
China Poly Group. 

Ai Weiweis version 
De tunge referencer til Kinas fortid og nutid og det dramatiske auktionsforløb, der udspillede sig i 
medierne verden over, gav Ai Weiwei lyst til at genskabe, forene og offentligt udstille sin version af 
de 12 stjernetegn. Han rekonstruerede de fem stjernetegn, hvis skæbne endnu er uvis, og udfylder 
dermed hullet i vores fantasi.  Stilistisk var de forankret i de originale stjernetegn, men alligevel er 
der nogle slående forskelligheder - nogle fremstår næsten naturalistiske, andre mere stiliserede. 
Dermed udfordrer han også beskuerens forestilling om begreber som ”falsk” og ”kopi”. Ai Weiwei 
har udført Circle of Animals/Zodiac Heads i to versioner – en i bronze med overdimensionerede 
hoveder, beregnet til udendørs udstilling og en i guld, hvor hovederne er mere naturtro, beregnet 
til museumsbrug. Det er disse forgyldte dyrehoveder, der nu befinder sig på ARKEN. En lang og 
kompleks historie ligger bag dem, og som altid med Ai Weiweis værker kan man nyde dem uden 
forudsætninger og blot relatere sig til stjernetegnene, eller man kan grave ned i alle de symbolske 
lag og referencer til Kinas fortid og nutid. De blev skabt af en italiener i Kina, beslaglagt og ødelagt 
af en europæisk hær og genskabt af en kinesisk kunstner, der er under censur i sit eget land – og nu 
kan man se dem i Danmark. 

Om Nicolai og Michael Frahm 
Ai Weiwei, Circle of Animals/Zodiac Heads, 2010, er langtidsdeponeret på ARKEN af Frahm 
Samlingen, stiftet af brødrene Nicolai og Michael Frahm. 

De to danske brødre, Nicolai og Michael Frahm, hører til den internationale kunstverdens absolutte 
elite som kunstsamlere, rådgivere og kuratorer. De er begge i 30’erne, bosiddende i England og 
startede deres karriere allerede i teenageårene, hvor de sammen med deres far Flemming Frahm – 
tidligere ejer af Skandinavisk Kaffekompagni (Gevalia og Karat) udbyggede familiens kunstsamling. 
Begge er uddannet fra Sotheby’s Institute i henholdsvis London og Singapore og arbejder sammen 
om at samle kunst og rådgive kunstsamlere fra hele verden.  

Den 25. april i år åbnede Nicolai Frahm sammen med kunstsamleren Frank Cohen et 1200 
kvadratmeter stort, privat museum i Bloomsbury, London: the Dairy Art Centre.  
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