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NATURE DREAMS 
 
Den digitale kunst udvikler sig i disse år med rivende fart, og en af feltets største 
pionerer er den tyrkiske kunstner Refik Anadol. Lige nu er han aktuel på MoMA 
Museum of Modern Art i New York, men fra 10. februar kan han for første gang 
opleves på dansk jord i en udstilling på ARKEN, der rejser højaktuelle spørgsmål 
om vores forhold til kunstig intelligens.  
 
Hvad vil det sige at være menneske i en tid gennemsyret af kunstig intelligens – nu og i 
fremtiden? Refik Anadol (f. 1985) arbejder i sine digitale kæmpeinstallationer med 
maskinlæring og kunstig intelligens i form af datadrevne algoritmer, som indgår overalt i 
vores hverdag. Hans installationsværker rejser filosofiske spørgsmål, der peger ind i en 
fremtid, hvor menneskets tilværelse i endnu højere grad end i dag er uløseligt forbundet 
med data og avanceret computerteknologi. 

På ARKEN præsenterer Refik Anadol tre store værker, hvoraf et er skabt specielt til 
udstillingen. Værkerne tager udgangspunkt i internettets og sociale mediers fremstilling af 
naturen – brusende vandfald, solnedgange, skove og sletter, 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. 
 
Vejrdata fra Ishøj bliver til nyt værk 
Refik Anadol skaber til udstillingen et nyt værk, som baserer sig på museets unikke 
placering i naturen. Værket tager afsæt i meteorologiske data fra området omkring ARKEN 
og forvandler hele museets indgangsparti til en gigantisk dataskulptur. Værkets udtryk vil 
afhængigt af vejret forandre sig fra minut til minut. I udstillingens tredje værk træder 
publikum ind i en omsluttende totalinstallation, hvor beskuerens sanser bliver bombarderet 
fra alle sider, som var man trådt ind i hjernen på en maskine. 
  
Treårig udstillingsrække 
REFIK ANADOL – NATURE DREAMS er første del af ARKENs treårige udstillingsrække 
NATURE FUTURE, der gennem kunsten sætter fokus på menneskets forhold til natur og 
teknologi, både nu og i fremtiden. NATURE FUTURE udfolder sig i museets 1000 m2 
store spektakulære rum, Kunstaksen, og tager form som en række totalinstallationer skabt 
af højaktuelle, 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.  
 

REFIK ANADOL – NATURE DREAMS kan opleves på ARKEN fra den 10. februar til den 
27. august 2023. 

 
 



Udstillingsrækken NATURE FUTURE er støttet af Det Obelske Familiefond og  
Beckett-Fonden. 

 

       
 
 
 
ARKENs udstillinger i 2023 er støttet af Augustinus Fonden 
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