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Gigantisk dreng på gyngehest  
 
ARKENs nye vartegn er en fire meter høj gylden dreng på en gyngehest. 
Kunstnerduoen Elmgreen & Dragsets utraditionelle rytterskulptur, der 
tidligere har prydet den fjerde plint på Trafalgar Square i London, har nu 
indtaget pladsen foran ARKEN. 
 
Fra Trafalgar Square i London til ARKEN i Ishøj. Den dansk/norske 
kunstnerduo Elmgreen & Dragsets gyldne rytterskulptur af en ung dreng på 
en gyngehest vakte stor opmærksomhed, da den blev afsløret på Trafalgar 
Squares fjerde plint i London i 2012. Nu er værket med titlen Powerless 
Structures, fig. 101 kommet til ARKEN takket være en donation fra Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD. 
 
ARKENs direktør, Christian Gether, udtaler: ”Elmgreen og Dragsets 
ukonventionelle rytterskulptur ’Powerless Structures, fig. 101’ sætter en ny og 
fantastisk dimension på ARKEN. Den uhøjtidelige og ironiske skulptur hilser 
publikum velkommen og inviterer den besøgende til at tænke på kunsten og 
traditionen på nye måder. Vi er Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD dybt 
taknemmelige for dette unikke kunstværk, som vil stå som ARKENs vartegn 
for fremtiden.” 
 
Traditionen vendt på hovedet 
Mens den traditionelle rytterstatue fejrer fortidens storslåede konger og 
krigsherrer signalerer Elmgreen & Dragsets ryttermonument det stik 
modsatte. Skulpturen, der måler imponerende 3,92 meter i højden og 4,2 
meter i bredden, hylder barnets spontanitet, leg og fantasi og er blottet for 
krigerisk stemning.     
 
Det nye vartegn er de besøgendes første møde med kunsten, når de 
ankommer til museet og til den nyåbnede Kunstens Ø. 
 
Om Elmgreen & Dragset  
Michael Elmgreen (f. 1961, København) og Ingar Dragset (født 1969, 
Trondheim, Norge) har arbejdet sammen som kunstnerduo siden 1995. De 
har opnået stor international anerkendelse for deres humoristiske og ofte 
paradoksale værker, der udforsker forholdet mellem kunst, arkitektur og 
design. Elmgreen & Dragsets Powerless Structures er en serie installationer 
og skulpturer, hvor de to kunstnere undersøger rumlige og sociale relationer. 
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