
Monet på Aros’iansk 
Aros får sin hidtil dyreste udstilling, når museet til efteråret viser Monet. 
Det bliver Monet på Aros’ helt egen måde. 

 
Museumsdirektør Erlend Høyersten og fungerende overinspektør Lise Pennington præsenterer Aros’ nye 
udstillingsprogram, der bl.a. byder på en helt særlig Monet-udstilling. Foto: Casper Dalhoff 
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Tænk engang; et af udstillingsrummene på Aros indrettet som et klassisk 
venteværelse hos lægen. Med Billed-Bladet, Femina og aviser i bladholderen. På 
væggen hænger en Monet – et af de klassiske malerier med florlette, 
impressionistiske åkander. 

Det er bare ikke en falmet reproduktion i glasramme, som vi er vant til. Nej, det er 
den ægte vare til en værdi af adskillige millioner! Det bliver en af oplevelserne, når 
Aros til efteråret viser Monet. 

»Netop fordi Monet er så eksponeret i så mange sammenhænge, så er der gået 
inflation i ham. Man tror, man kender ham,« siger museumsdirektør Erlend 
Høyersten. 
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»Vi ønsker en helt anderledes Monet-udstilling, end hvad man sædvanligvis vil støde 
på i Europa, USA eller Japan. Det her er Aros, der laver en Monet-udstilling,« fastslår 
Høyersten. 

»Det bliver en milepæl« 

Udstillingen, med undertitlen ”Lost in Translation” med henvisning til udviskningen 
af Monets budskab i kraft af hans popularitet, vil vise ca. 20 klassiske Monet-værker 
samt 30 andre malerier af store samtidige impressionister – kunstnere som Manet, 
Degas og Renoir. 

»Der blive elementer af en klassisk udstilling. Men nogle vil måske også sige, at det er 
en lidt blasfemisk udstilling af Monet og hans samtidige. Jeg kan ikke sige, hvad vi 
gør. Men jeg kan love jer, at I aldrig har set en Monet-udstilling på den måde. Det 
bliver en milepæl,« fastslår han. 

Støttet af fond 

Udstillingen bliver den dyreste i Aros’ historie – realiseret, fordi A.P. Møller Fonden 
er med på idéen. 

Tiden vil vise, om den kommer til at hæve besøgstallet fra de nu ca. 500.000 gæster 
årligt til de godt 700.000 gæster om året – og en status som Danmarks mest besøgte 
museum, som Erlend Høyersten sigter efter. 

Aros’ udstillingsprogram det kommende år byder desuden på udstilling med 20 
kinesiske samtidskunstnere – ikke iscenesat af en dansker, men af den kinesiske 
kurator Feng Boyi i samarbejde med inspektørerne på Aros. 

Målet er ved hans hjælp at bryde med Vestens klichéprægede opfattelse af Kina, som 
landet hvor forbrugsvarer bare bliver produceret – altså made in China. Kina er 
meget mere end det, som titlen antyder: ”A New Dynasty – Created in China”. 

En af de unge vilde 

Museet har også kigget i samlingen og bl.a. fundet materiale til den største 
soloudstilling nogensinde med danske Claus Carstensen – en af ”De unge vilde” i 
1980’erne sammen med bl.a. Michael Kvium og Christian Lemmerz. 

Udstillingen vil med i alt 130 værker udfolde hele hans produktion, der undersøger 
emner som ytringsfrihed, totalitarisme, intimitet og nøgenhed – og det sker både 
med tis og fuck-fingre. 



En anden udstilling med værker fra Aros’ samling har titlen ”Formen, Farven og 
Fladen” og samler ikkefigurative værker, der er karakteristiske i netop form, farve og 
flade. 

Udstillingen trækker tråde til designkulturen ved at sætte værkerne sammen med 
kendte brugsting – fra Verner Panton-lamper til Margrethe-skåle. 

Programmet har samtidig fokus på unge nordiske kunstnere på vej frem under titlen 
Aros Focus // New Nordic. Det er navne som danske E.B. Itso, der på 
dokumentaristisk vis undersøger alternative byrum, som da han boede i en selvskabt 
lejlighed i en ventilationsskakt over spor 12 på Hovedbanen i København. Det er også 
det svenske kunstnerpar Nathalie Djurberg og Hans Berg, der bruger det barnlige, 
farvestrålende materiale modellervoks, men skaber overraskende, bizarre og 
frastødende installationer . 

En ny Aros-app 

Aros har udviklet en ny app, kaldet Aros Art Advisor, der gør museumsgæsterne 
klogere på alt fra bygningens arkitektur til i alt 50 udvalgte værker. 

Inden museumsbesøget er det muligt at vælge sin egen rute – er det med kæresten, 
skal man måske tage ”Kærlighedsruten”, er det med svigerfar eller en lille nevø, skal 
man måske vælge ”Krudt og kugler”. 

Under besøget kan man få tilsendt information om de værker, man står i nærheden 
af. 

En anden feature er, at man kan se, hvad andre gæster har tænkt og følt om et 
bestemt værk. 

Endnu er appen kun tilgængelig med iPhone. Gæster, der har andre smartphones, 
eller ikke har nogen, kan som alternativ låne en iPad i informationen til deres tur 
rundt på museet. 
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