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Storslået jubilæumsudstilling på ARKEN 
 
ARKEN fejrer 20-års jubilæum med et brag af en samlingsudstilling i 
museets markante 150 meter lange kunstakse. Den 2. januar åbner 
KALEIDOSKOP som den hidtil største præsentation af ARKENs samling. 
 
Hvad sker der, hvis man i stedet for at præsentere og organisere kunsten på 
baggrund af stilarter, geografi, motiver og materialer vælger at tage 
udgangspunkt i intuition og æstetik? I ARKENs store jubilæumsudstilling 
KALEIDOSKOP er alle kategorier kastet over bord. Museets samling af 
international samtidskunst har indtaget Kunstaksen i et uhøjtideligt og 
sanseligt set-up, hvor skulptur, maleri, fotografi, video og installationskunst 
hænger og står tæt side om side. ARKENs direktør Christian Gether fortæller 
om baggrunden:  
 
”Udstillingens værker er ikke ophængt efter klassiske kategoriseringer, men 
ud fra en æstetisk tilgang. Det kan virke kaotisk, men det er der en grund til. 
Som den tyske filosof Martin Heidegger hævder, så skal man finde filosofiens 
sandhed ved at søge tværveje og undertiden vildveje. Oversat til udstillingen 
her betyder det, at man blot skal kaste sig ud i dens kaotiske mangfoldighed 
og glemme alt om logiske og rationelle sorteringsprincipper og i stedet bruge 
sin intuition. Så kommer indsigten.”      
 
Fokus på menneskekroppen og den undersøgende kunst  
To tematiske spor danner pejlemærker i den sansemættede udstilling. 
Værkerne i ARKENs samling kredser ofte om det moderne menneskes 
eksistens, og derfor møder den besøgende mange menneskeskildringer i 
KALEIDOSKOP. Et andet tematiske spor i udstillingen og i samlingen er 
værker, der gennem nye former, materialer og medier undersøger selve 
kunstbegrebet.  
 
KALEIDOSKOP inviterer til en lystvandring gennem to årtiers indkøbte værker 
og udgør en sjælden lejlighed til at opleve og fordybe sig i ARKENs store 
samling af dansk, nordisk og international samtidskunst. Udstillingen bliver 
den største præsentation af samlingen til dato og viser blandt andet værker 
af: John Bock, Keith Cottingham, Elmgreen & Dragset, Olafur Eliasson, 
Günther Förg, Katharina Grosse, Mona Hatoum, Jeppe Hein, Micha Klein, 
Peter Land, Jouko Lehtola, Lea Porsager, Marc Quinn, Kirstine Roepstorff, 
Wolfgang Tillmans og mange flere.  
 
Udstillingen åbner for publikum lørdag den 2. januar 2016. 
 
 


