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ARoS udstiller Monet - selv 
om det ikke umiddelbart giver 
mening 
Monet på ARoS er en på forhånd given sællert, men ARoS mener 
ikke, at den nye udstilling er et forsøg på at spille med sikre kort. 

 
BETRAGTES. Claude Monets maleri 'Solnedgang ved E?tretat' fra 1883. - Foto: Pressefoto / Aros 
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Da museumsdirektør på ARoS, Erlend Høyersten, overtog ledelsen af 
museet, overtog han også en højprofileret Monet-udstilling fra sin 
forgænger. 

Udstillingen 'Lost in Translation', som åbner på fredag, vil vise 49 kendte 
værker af især franske impressionister og heraf 18 malerier af Claude 
Monet. Men ser man på ARoS' tradition og museets samling er der ikke 
noget, der tilsiger, at netop ARoS skulle have grund til at vise Monet: 

»Men han fulgte med i lasten, da jeg kom til«, som Erlend Høyersten siger, 
og han siger det med et skævt smil, for udstillingen vil med stensikkerhed få 
besøgstallene til at gå i lodrette kurver opad. Samtidig erkender 
museumsdirektøren dog, at det ikke umiddelbart giver mening, at Aros 
bliver vært for sådan en udstilling. 

Hvor andre danske museer har fransk impressionisme på væggene, er ARoS 
kerneopgave at vise moderne kunst og samtidskunst, og Erlend Høyersten 
forstår godt, at det kan undre, at han skal vise impressionister som Renoir, 
Pisarro og Monet: 

»I udgangspunktet giver det ikke mening, at ARoS skal lave udstillinger om 
kunstnere som Monet, og jeg havde faktisk en udfordring med det, for det 
var svært at skaffe penge: Sponsorerne så også på vores museum og 
spurgte: Hvorfor Monet«, forklarer han. 

»Så jeg begyndte at gruble over, hvordan vi kunne give sådan en udstilling 
relevans her«. 

Vi betragter bare 
Svaret er blevet en udstilling, der bygger på den hovedpåstand, at publikum 
har set Monet i så mange venteværelser og på så mange plakater og 
kalendere, at ingen længere ser værkerne, men blot betrager dem. 

I stedet vil ARoS med titlen 'Lost in translation' og en 'idehistorisk 
kunstudstilling' sætte fokus på, hvordan og i hvilken tid og hvorfor fransk 
impressionisme opstod som reaktion og provokerende udfordring af 
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datidens kunst. Tanken er at få publikum til at genopdage de franske 
impressionister i baggrundsstøjen fra en overdøvende popularitet. 

Der findes heldigvis stadig en række mindre museer, der 
ønsker at lave noget af mere varig karakter, end den, en 
udstillingssucces har 
Troels Andersen, kunsthistoriker og tidligere direktør på Jorn-
museet i Silkeborg 

Og som en krølle på halen gør ARoS det, at når publikum er næsten 
igennem udstillingen og har oplevet højdepunktet, et skatkammer eller 
smykkeskrin med de kendte åkander og høstakke - så træder de ind i et 
venteværelse med en Monet-original, en Monet-kalender og en stak Billed-
Bladet. 

Monet er lavet om til en ARoS-udstilling 
»Der blev godt nok stille i telefonen i Basel, da jeg foreslog det. Det er jo 
nærmest blasfemi«, siger Erlend Høyersten, som samtidig dermed svarer 
på, hvor stor en del af udstillingen ARoS kan tegne sig for: Et kunstagentur i 
Basel, Art Centre Basel, har oprindeligt taget initiativ til udstillingen tilbage 
i 2010 og taget kontakten til ARoS. Det er også kontoret i Basel, der primært 
har de afgørende kontakter, der skal til for at låne så kostbare værker, og det 
er Art Centre Basel, der står for kataloget, selv om Høyersten har bidraget. 

»Men det er os på ARoS, der er kokkene og har dækket bordet. Det er os, 
der bygger udstillingen op om en togrejse ud i landskaberne og fortæller om 
impressionismens sociale og økonomiske og politiske bagtæppe«, siger 
Høyersten med sigte til, hvordan eksempelvis telegrafen i 1800-tallets 
Europa gav ny kommunikation med omverden, ligesom vi endnu engang i 
dag i 2015 står med nye muligheder for kommunikation med hele verden. 

Så Erlend Høyerstens uddybende svar på spørgsmålet: Giver det mening, at 
ARoS viser Monet, lyder: 

»Nej. Ikke i udgangspunktet. Men vi har lavet det om til en ARoS-
udstilling«. 



Katharina Beisigel fra Art Centre Basel, er enig i, at ARoS som med-kurator 
har sat sit eget aftryk på udstillingen: 

»Det er vores initiativ og ide, og vi tog kontakt til ARoS, fordi det netop er 
interessant at vise Monet et sted, hvor han ikke altid vises, og hvor han ikke 
er vist før. Men den fine ide med fokus på, hvordan vi oplever populær 
kunst, den er opstået her i Aarhus«, siger hun. 

MONET.  Waterloo Bridge, Sløret sol. Fra 1903. Foto: Aros / PresseARoS' udstilling 
kommer samtidig med og lige efter en række andre danske udstillinger med 
sikre udstillingskort - Matisse på Ordrupgård, Eckersberg på Statens 
Museum for Kunst og Wiinblad på Arken for eksempel. Men Katharina 
Beisigel mener ikke, at man kan kalde 'Lost in translation' på ARoS for et 
forsøg på at lefle for publikum: 

»Du kan ikke på nogen måde kalde det et sikkert kort at vise Monet i 
tandlægens venteværelse«, siger hun. 

Alle vil gerne være Louisiana nummer 2 



En veteran i museumsverdenen, Troels Andersen, kunsthistoriker og 
tidligere direktør på Jorn-museet i Silkeborg, er enig i, at de store museer 
har fokus på populære udstillinger med sikre succeser. 

»Nu er det vel altid positivt, at folk jævnligt får chance for at se kunst af den 
kvalitet og den kaliber. Men museerne er også afhængige af det«, siger han 
og påpeger, hvordan museer i dag får stadig større udgifter til 
publikumsfaciliteter med mere, mens de offentlige bevillinger samtidig 
falder relativt. Samtidig bliver konkurrencen mellem museerne større: 

»Alle vil gerne være Louisiana nummer 2«, som Troels Andersen siger. 

»Og hvad gør man så? Man sikrer sig publikumssucceser«. 

Det gælder især de store museer, understreger Troels Andersen: 

»Men der findes heldigvis stadig en række mindre museer, der ønsker at 
lave noget af mere varig karakter, end den, en udstillingssucces har«. 

Aros er så sikre på udstillingssuccesen med de franske kystscenerier, at man 
på forhånd udvider åbningstiden med en time ekstra om morgenen og en 
aftenåbning mere om ugen. De, der vil se og ikke betragte 
impressionisterne, har frem til 10. januar næste år 
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