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ARKEN modtager 7,5 mio. kr.  
til storstilet udstillingsrække  
 
 
Det Obelske Familiefond og Beckett-Fonden har tilsammen bevilget 7,5 mio. kr. til 
udstillingsrækken NATURE FUTURE på ARKEN. Et ambitiøst udstillingsprojekt, som 
over de næste tre år skal sætte fokus på menneskets forhold til natur og teknologi 
gennem international samtidskunst i museets store Kunstakse. 
 
ARKEN har modtaget yderst generøse bevillinger fra to danske fonde til realisering af 
udstillingsrækken NATURE FUTURE. Det Obelske Familiefond har støttet med 6 mio. kr., 
mens Beckett-Fonden har støttet med 1,5 mio. kr. 
 
”Vi er enormt taknemmelige for den store opbakning, som betyder, at vi kan give børn, 
unge og voksne kunstneriske oplevelser, der giver nye perspektiver på højaktuelle 
tematikker, og som stimulerer en samtale om både nutidig og fremtidig sameksistens 
mellem menneske, natur og teknologi,” siger ARKENs direktør Marie Nipper. 
 
Spektakulær samtidskunst i Kunstaksen 
Hvad er 'natur', og hvad er 'mennesket' i en tid, hvor vi mennesker ikke bare indgår i 
naturens kredsløb, men er direkte medskabere af det gennem vores videnskabelige og 
teknologiske landvindinger? Hvad er de etiske, æstetiske og klimamæssige konsekvenser 
af menneskets position i naturen og udvikling af teknologi? Og hvordan kan kunsten 
hjælpe os til at tænke, sanse og agere i dette felt? Den nye udstillingsrække, som løber fra 
2023 til 2025, skal undersøge netop sådanne spørgsmål. NATURE FUTURE vil udfolde 
sig i museets 1000 m2 store spektakulære rum, Kunstaksen, og tage form som en række 
totalinstallationer skabt af internationale samtidskunstnere. Udstillingerne vil i så vid 
udstrækning, som det er muligt, blive produceret i Danmark og til museet for at minimere 
klimabelastning og omkostninger fra bl.a. internationale transporter. 
 
Digitale kæmpeinstallationer  
Den første udstilling i NATURE FUTURE åbner den 10. februar med Refik Anadol (f.1985) 
– en af de mest toneangivende kunstnere inden for digital kunst globalt. Udstillingen 
REFIK ANADOL – NATURE DREAMS har allerede opnået stor bevågenhed og er bl.a. 
udnævnt til en af årets ti vigtigste udstillinger i Politiken. Refik Anadol præsenterer tre store 
installationsværker på ARKEN, hvoraf et er skabt specielt til udstillingen og til museets 
unikke placering i naturen. Værkerne tager udgangspunkt i internettets og digitale mediers 
fremstilling af naturen, som påvirker vores fælles forestillinger om, hvad natur er, og 
hvordan natur ser ud. I store datasæt har Anadol over en årrække samlet millioner af 
naturbilleder. Gennem kunstig intelligens og maskinlæring transformeres disse data i 
Anadols værker til helt nye, delvist abstrakte skildringer af naturen, der forandrer sig 



uophørligt. Udstillingens hovedværk er den 7 x 7 meter store dataskulptur Nature Dreams 
fra 2021. Et nyproduceret udendørs værk tager afsæt i meteorologiske data fra området 
omkring ARKEN og forvandler hele museets indgangsparti til en gigantisk dataskulptur. 
Anadols tankevækkende værker peger ind i en fremtid, hvor menneskets tilværelse i 
endnu højere grad end i dag er uløseligt forbundet med data og avanceret 
computerteknologi. REFIK ANADOL – NATURE DREAMS løber til og med den 27. august 
2023. 
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