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Ny kunst på Kunstens Ø	
  
ARKENs samling er rykket udenfor i museets nye omgivelser. Under titlen
Kunst i sollys præsenterer ARKEN en række skulpturer på den nyanlagte
Kunstens Ø og inviterer til talks, kunstvandringer og kajaksejlads.
Der er kommet nye faste beboere på Kunstens Ø – ARKENs nye landskab med
broer, laguner, klitter og grønne oaser. Sommerens Kunst i sollys sætter spot på
en række skulpturer fra ARKENs samling, der nu kan opleves under åben
himmel. Blandt de nytilkomne er et stort værk af danske Jeppe Hein, Cage and
Mirror fra 2011, som museet netop har erhvervet til samlingen som en generøs
gave fra The Merla Art Foundation.
Spejl dig i verden
I Jeppe Heins Cage and Mirror træder man ind i et stort, elegant bur med
kurvede tremmer, der i en cirkusarena kunne have rummet vilde tigre. Fra
burets indre kan man betragte sig selv, andre mennesker og omgivelserne i et
rundt spejl, der roterer med vinden og dermed se verden dreje sig omkring ens
krop. Blandt de perler i samlingen, som de besøgende nu også kan møde på
museumsøen er britiske Antony Gormleys opretstående mand, Another Time V,
Jeppe Heins zigzag-formede bænk, der indbyder til leg og rekreation, og Eva
Steen Christensens skulpturelle marmorblokke, som har fået en permanent
placering ved lagunen omkring museet. Disse to værker blev erhvervet i
forbindelse med Kunst i sollys i 2015.
Kunstvandringer og kreative workshops
Kunst i sollys byder foruden de udstillede værker også på en lang række
aktiviteter, der sætter nye perspektiver på kunsten. Programmet omfatter
kunstvandringer, filosofiske pop-up talks, kreative workshops og kunstjagt for
børn og deres voksne. Det hele kulminerer søndag den 26. juni med endagsfestivalen Øen i søen, der blander kunst, leg og filosofi. Se det fulde
program på arken.dk.
Startskud for skulpturpark
Sommerens Kunst i sollys markerer startskuddet for den skulpturpark, der over
de kommende år vil blive etableret i museets nye omgivelser med fokus på
skulpturer, som på forskellig vis involverer de besøgende. Netop nu er det
værker af Peter Bonnén, Eva Steen Christensen, Olafur Eliasson, Elmgreen &
Dragset, Antony Gormley, Jeppe Hein, Øivind Nygård og Lawrence Weiner som
de besøgende kan udforske i landskabet omkring ARKEN.
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