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MØD KUNSTEN UNDER ÅBEN HIMMEL
Fuglehuse i camouflage, street art-stramaj og farverige spind af snore mellem
byens træer og lygtepæle. Denne sommer inviterer ARKEN til kunstoplevelser
under den høje, blå himmel, når ti samtidskunstnere forvandler strækningen
mellem Ishøj by og stranden bag museet til en levende arena for kunst, leg og
fysisk aktivitet.
Ishøj er et mangfoldigt område. Her møder man store sociale boligbyggerier,
velordnede parcelhuskvarterer med stilleveje samt billedskøn natur. Udstillingen
Kunst i sollys binder alle disse elementer sammen i det, der bliver ARKENs første
udendørsudstilling nogensinde. Fra den 30. maj indtager legesyge skulpturer,
underfundige installationer og medrivende performances strækningen mellem Ishøj
by og ARKEN. Værkerne er skabt af ti samtidskunstnere og har det til fælles, at de
alle indbyder til leg og deltagelse.
“Om man lufter hund, løber, skal på stranden eller måske er på vej på museum, så
håber vi, at Kunst i sollys vil overraske, inspirere og give anledning til leg og nye
møder – og måske endda til at se omgivelserne på en helt ny måde,” siger ARKENs
direktør Christian Gether.
Fra asfalt til sand
Udstillingens værker er lige så forskellige som områderne, de befinder sig i. På turen
fra byen til Strandparken kan man blive ledt på afveje i jagten på Thomas Dambos
camouflerede fuglehuse, der går i ét med alt fra det lokale værtshus og
stationskiosken til byens boligblokke og parcelhuskvarterer. I trådhegnene på de
fredelige villaveje fletter Søren Behncke a.k.a. Posemanden pixel-broderier og
humoristiske udsagn, der forholder sig til områdets særlige karakter.
Blå bølger og kunst med masser af solfaktor
Hvis man bevæger sig ud af villakvarteret og ned mod vandet, passerer man Gudrun
Hasles skilt i sivene ved Jægersø, der planter et personligt spørgsmål i det åbne
landskab om at være god nok. Jeppe Heins utraditionelle bænk i flere etager skaber
et legende rum for nye møder, og Thilo Franks gynge midt ude i søen inviterer den

enkelte til at reflektere over vores plads i naturen, mens man svæver henover vandet.
Marianne Jørgensens levende skulpturer af græs og filt, som man kan kravle
igennem, giver en organisk og sanselig ramme for at genopleve landskabet.
I Karoline H Larsens deltagerbaserede performances opstår nye fællesskaber, når
hun inviterer de forbipasserende til at skabe store spind af farverige snore – første
gang på ferniseringsdagen. Og i trætoppene lige ned til vandet kan man se hendes
poetiske skulptur af drømmefangere, skabt i samarbejde med Helhedsplanen
Vejleåparken og integrationsprojektet I tråd med verden.
Eva Steen Christensen forbinder kulturen og naturen med sine ornamenterede
marmorblokke, der ligger i vandkanten på Ishøj strand. Kunstnergruppen AVPD
undersøger stranden som socialt mødested med en betonpavillon, der leger med
strandens uskrevne regler, og i sandet tårner Jesper Dalgaards raftekonstruktion sig
op og indbyder til at kravle op og se omgivelserne fra et nyt perspektiv.
Udstillingen Kunst i sollys kan opleves i perioden 30. maj – 13. september 2015.
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