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ARKEN bliver til Kunstens Ø 
 
2015 bliver et spændende år for ARKEN. Vi viser udstillinger med fantastiske 
kunstnere som Bjørn Wiinblad, Randi & Katrine og den danske maler Gerda 
Wegener. Straks i det nye år går vi i gang med den store nydefinering af 
landskabet omkring ARKEN, så museet kommer til at ligge på det, vi kalder 
Kunstens Ø.  
 
Arbejdet med projektet Kunstens Ø har været undervejs siden foråret 2012.  
Lige siden ARKENs indvielse i 1996 har det været et stort ønske at skabe bedre 
harmoni mellem museets karakteristiske maritime arkitektur og det 
omkringliggende landskab. Oprindeligt var det intentionen, at ARKEN skulle 
ligge på stranden som et strandet skib. Dette måtte imidlertid opgives af 
fredningsmæssige årsager, og museet blev flyttet ind i landet. En fantastisk 
donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal har gjort det muligt at realisere drømmen om et ARKEN omgivet af 
vand.  
 
Hvad kommer det til at betyde for vores gæster? Frem til efteråret bliver der 
fældet træer, ryddet krat, gravet og kørt jord væk i store mængder, så der kan 
etableres en lagune omkring ARKEN. Vinderprojektet, tegnet af arkitekt- og 
planlægningsfirmaet Møller og Grønborg i samarbejde med Schul 
Landskabsarkitekter, arbejder med overgange. Overgange fra natur til kultur, fra 
det vilde til det raffinerede, fra det fysiske til det åndelige. På sigt kommer tre 
vejbroer, to gangbroer, laguner, skov, klitter og varierende beplantning til at 
udgøre de primære elementer i det, der bliver en vekslende og uformel 
scenografi omkring ARKEN. Det tætte krat mod havsiden fjernes og klitterne 
trækkes helt op til lagunen, så der skabes en god, permanent udsigt mod 
stranden, bl.a. fra ARKENs café. Det bliver også muligt at sejle rundt om museet 
i kajak og opleve ARKENs maritime arkitektur fra vandsiden. 
 
Parkeringsarealerne bliver placeret uden for øen, mens museets forplads er på 
selve øen. En ankomstbro skal føre de besøgende over til museet, og broen 
anbringes skævt på ARKENs hovedakse, så indgangen bliver en dynamisk og 
dramatisk overgang fra natur til kultur. På forpladsen vil ARKENs nye vartegn, 
Elmgreen & Dragsets forrygende rytterstatue af en jublende dreng højt på hest, 
hilse vores gæster velkommen.  
 
På længere sigt arbejder vi på at etablere en skulpturpark omkring ARKEN.  
Her skal være skulpturer, som på forskellig vis involverer vores besøgende – 



skulpturer som man kan gå ind i, op på eller igennem, som man kan flytte på, 
dreje eller arbejde videre på. På den måde vil skulpturparken ligge i forlængelse 
af vores idé her på ARKEN om at involvere og engagere den besøgende – og 
spille videre på den besøgendes egen kreativitet. 
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen i det nye år, og vi håber, I vil trodse både 
byggerod og gravearbejde for at nyde kunsten.   
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