
BILLEDKUNST
FAGETS DAG
Digitale installationsværker af Refik Anadol
Fra februar 2023 indtages ARKEN af tre enorme og sanseligt appeller-
ende digitale installationsværker. Værkerne er skabt af kunstneren 
Refik Anadol (f. 1985), som aktuelt er en af de mest toneangivende på 
den digitale kunstscene.
Udgangspunktet for Anadols installationsværker er blandt andet den 
datamængde, som massemediernes visuelle fremstillinger af naturen 
udgør, og som påvirker vores fælles forestilling om, hvad natur er, og 
hvordan natur ser ud. Ved hjælp af kunstig intelligens transformeres 
disse data til helt nye, delvist abstrakte skildringer af naturen, som 
rækker ud over hvad den menneskelige hjerne kan forestille sig. Værk-
erne opstår på den måde som et reelt samarbejde mellem menneske 
og maskine. Et samarbejde, der potentielt udfordrer vores forståelse af 
såvel menneskelig som maskinel intelligens, bevidsthed og forestilling-
sevne.

Refik Anadols værker rejser filosofiske spørgsmål, der peger ind i en 
fremtid, hvor menneskets tilværelse i endnu højere grad end i dag 
er uløseligt forbundet med data og avanceret computerteknologi. Vi 
fordyber os i Anadols kæmpeinstallationer og med primært analoge 
greb skal vi undersøge og forholde os til værkernes særegne digitale, 
sanselige æstetik. Vi vil reflektere over de mange spørgsmål, de rejs-
er og skabe nye visuelle udtryk med inspiration fra værkerne og deres 
tvetydighed mellem menneskelig og maskinel behandling af data.

Udstillingen REFIK ANADOL – NATURE DREAMS kan opleves på ARKEN 
10. februar – 27. august 2023.

ONSDAG DEN 15. MARTS 2023

Målgruppe 
Billedkunstlærere

Tid og Sted 
Onsdag den 15. marts 2023, kl. 9.00-15.30 
ARKEN Museum for Moderne Kunst, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Pris 
1.400 kr. inkl. fuld forplejning

Program og tilmelding 
Læs mere om dagens program, og tilmeld dig på cfu.kp.dk 
– søg på CFU139015. Tilmeldingen er bindende!

Tilmeldingsfrist 
Onsdag den 1. marts 2023

Kontakt 
Annette Bøgh Holtov, ah@kp.dk, 4189 7411

Arrangør 
Center for Undervisningsmidler
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Foto: Roman März (udsnit)
Refik Anadol, Nature Dreams, 2021.
Courtesy mabu.eth. Refik Anadol og König Galerie Berlin, Seoul.


