Rigt illustreret bog fortæller ARKENs 25-årige historie
Heidi Laura m.fl.: ARKEN - De første 25 år
"Efter femogtyve år er ARKEN stadig i en form for langstrakt tilblivelse, og det er
stadig uundgåeligt omgivet af uenigheder og kontroverser om huset, om stedet, om kunsten,
om museets image. Det skal man mest af alt opfatte som livstegn." Sådan lyder det fra Heidi
Laura i denne bog, som fortæller hele historien om museets første 25 år.
ARKEN Museum for Moderne Kunst fylder 25 år i 2021. Denne bog fortæller museets 25-årige
historie; fra den første dramatiske tid til et bredt publikums møde med Frida Kahlo, Pablo Picasso
og Vincent van Gogh. Fra installationen af de store Damien Hirst-værker til indvielsen af Kunstens
Ø, coronatidens nedlukninger og nytænkningen af museets formidling.
Ishøj og Vestegnen – ja hele verden – fik et nyt museum i 1996. Nye museer åbner kun sjældent –
og ofte udspringer de af en eksisterende samling, der mangler et hus at være i. ARKEN udsprang i
stedet af et stærkt og dybtfølt behov for et kunstmuseum på Vestegnen. Der manglede
kulturinstitutioner og i særdeleshed et museum for moderne kunst. Borgerne på Vestegnen fik
begge dele, og ARKEN er skabt i tæt symbiose med sine gæster og med en stærk lokal forankring.
Fra begyndelsen indtog ARKEN ikke bare jomfruelig jord i Ishøj Strandpark, men også et nyt
territorium for kunsten. ARKEN formulerede som et af de første museer i Danmark en stærk vision
og mission, der som en ledestjerne kunne sætte kursen for museets aktiviteter. Visionen lyder, at
et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte
klogere på sig selv og dermed på livet.
Bogen udgives i samarbejde med ARKEN Museum for Moderne Kunst.
Bogens hovedforfatter er kulturjournalist Heidi Laura, som er ph.d. og journalist ved
Weekendavisen. Hun suppleres af Jane Bendix, Marie-Louise Dunker, Christian Gether, Gry Hedin,
Michael Ishøi, Naja Rasmussen, Dorthe Juul Ruggaard og Nanna Stjernholm.
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