
Den dyreste udstilling nogensinde på Aros 
»Monet - Lost In Translation« åbner til efteråret døren til gyldne værker af 
impressionismens fadder Claude Monet. Aros’ øvrige program for resten af 2015 er 
netop offentliggjort. 

 
Claude Monet er på udstillingen repræsenteret med 20 værker. Heriblandt »Coucher de soleil à Étretat« fra 1883. Foto: 
Aros. 
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AARHUS 
Med udstillingen »Monet - Lost In Translation« blænder Aros til efteråret op for den hidtil dyreste 
udstilling i museets godt ti år lange levetid. 

Udover 20 værker af impressionismens mest kendte skikkelse, vil udstillingen rumme 30 øvrige 
malerier fra Claude Monet’s samtid; blandt andet af sværvægtere som Camille Pissarro og Pierre-
Auguste Renoir. 

Alt sammen fra tidsperioden omkring 1870-1890, hvor også forfattere, som vor egen Herman Bang, 
var dybt optagede af at gengive virkeligheden med en meget personlig signatur. 

For billedkunstnernes vedkommende handlede det i høj grad om at komme ud af atelieret og ud under 
åben himmel for at beskrive lyset, farverne, stemninger og sanseindtryk. 

Kendt fra Ikea 
På spørgsmålet om, hvad vi skal lægge i udstillingens titel »Lost In Translation«, fortæller 
museumsdirektør Erlend Høyersten: 

»De fleste har et billede af, hvad Monet er. Du kender ham fra venteværelset, i Ikea - han er overalt. 
Samtidig er han en af de dyreste kunstnere i verden.« 

»Så på den ene side er han et luksusprodukt, og på den anden side er det forbrugsvarer«. 

»Rent kunstnerisk kan nogle opleve det som en devaluering; det ender med blot at være dekorative, 
charmerende motiver.« 

»Man kan blive helt blind for hans kvaliteter,« siger Høyersten og slår over i en tankevækkende tone: 

»Man ser, men det betyder ikke, at man betragter. Man registrerer, men det betyder ikke, at man 
reflekterer«. 

Med udstillingen har Aros, ifølge Erlend Høyersten, et ønske om at »rekonstruere Monet«. 



Indrettet som venteværelse 
Det vil blandt andet afspejles i selve præsentationen af værkerne. Det sidste rum vil således være 
indrettet som et nutidigt venteværelse - komplet med bladholdere med Femina og Se & Hør. 

Udsmykningen på væggen vil i dette tilfælde blot være et ægte Monet-maleri, fremfor en »falmet 
plakat, som vi kender dem«, som Aros udtrykker det. 

Erlend Høyersten understreger iøvrigt, at værkerne udover Monet er akkurat ligeså vigtige for at få det 
fulde udbytte. 

Resten af 2015 
»De er langtfra blot garniture. De er netop essentielle i forhold til den samlede oplevelse af 
udstillingen,« siger han. 

Udover »Monet - Lost In Translation« fortsætter Aros resten af 2015 også med udstillingsrækken 
»Aros Focus/New Nordic«. 

Udstillingen i Vestgalleriet sætter over tre år spot på nogle af Nordens største talenter. 

Netop nu pryder norske Gardar Eide Einarssons værker rummene; siden vil både danske E.B. Itso og 
det svenske kunstnerpar Nathalie Djurberg og Hans Bjerg også udstille her. 

Sidst på denne måned åbner udstillingen Årets Pressefoto 2014; samtidig præsenterer museet 
»Formen, Farven, Fladen« med værker af Olafur Eliasson, Franciska Clausen og Jeppe Hein. 

Samtlige værker har Aros fundet på museets egne magasiner. 

Claus Carstensen, en af de såkaldt unge, vilde fra begyndelsen af 80’erne er sidst i maj på spil med 
udstillingen »What’s Left (Is Republican Paint)«. 

Der er tale om cirka 130 værker fra 1982-2015. Fra malerier og skulpturer til fotografier og et til 
lejligheden specialfremstillet gulvtæppe. 

Udstillingen skulle gerne illustrere en undersøgelse af »den menneskelige psyke samt politiske og 
samfundmæssige emner i relation til en række kunsthistoriske motiver«, som det hedder. 

Maj er også ensbetydende med åbningen af udstillingen »Konstruktivisme« med grafiske værker af 
blandt andre Richard Mortensen. 

Endelig skal det nævnes, at efteråret byder på særudstillingen »A New Dynasti - Created In China«, 
der fokuserer på kinesisk samtidskunst med temaer som nationalfølelse og ytringsfrihed. Udtryket 
gennem både malerier, videoinstallationer og fotografier. 

Source 

http://stiften.dk/kultur/den-dyreste-udstilling-nogensinde-paa-aros   

http://stiften.dk/kultur/den-dyreste-udstilling-nogensinde-paa-aros

	Den dyreste udstilling nogensinde på Aros
	RELATEREDE ARTIKLER
	Kendt fra Ikea
	Indrettet som venteværelse
	Resten af 2015


