
VAN GOGH åbner 1. september 
Lørdag åbner særudstillingen VAN GOGH, der præsenterer 39 værker af den 
hollandske kunstner Vincent van Gogh. Udstillingen udforsker den berømte malers 
kunst, tro og natursyn og er den første store separatudstilling af Van Goghs malerier og 
tegninger i Danmark i mere end 50 år. 

ARKENs særudstilling viser gennem 28 malerier og 11 tegninger, hvordan Van Gogh 
med sine skildringer af sydfranske hvedemarker, solbagte olivenlunde og hollandske 
høstarbejdere ville udfolde det guddommelige i naturen og i mennesket. 
Læs mere

Kreativ kunstskole 
Efterårets kunstskoleforløb på ARKEN 
har verdenskunstneren Vincent van Gogh 
og den danske pionér J.F. Willumsen på 
programmet. 

Med udgangspunkt i de to kunstneres 
meget forskellige farveuniverser vil 
kurset have fokus på farvens betydning. 
Kunstskolens deltagere skal blandt andet 
arbejde med farveblanding og 
farveprøver, farvedissekering samt lys-
og skyggeeffekter i akryl med inspiration 
fra udstillingernes motiver. Der er opstart 
på kunstskolens tre hold 5. og 6. 
september. 
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Åbningstider 
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Van Gogh filmvisning 
I udstillingsperioden vises dagligt den 
Oscar-nominerede animationsfilm, der 
bringer Van Goghs berømte motiver til 
live i fantastiske animationer. Filmen 
vises kl. 11 og kl. 14 i ARKENs filmsal. 
Med forbehold for aflysninger på grund 
af andre arrangementer. 

Udvidede åbningstider
under VAN GOGH 
Nu kan du besøge ARKEN både tirsdag, 
onsdag og torsdag aften. Under hele VAN 
GOGH-udstillingen holder museet nemlig 
aftenåbent disse tre ugedage til kl. 21. 

Fra 1. september 2018 til 20. januar 2019 
er ARKENs åbningstider:

Tirsdag-torsdag: Kl. 10-21
Fredag-søndag: Kl. 10-17
Mandag: Lukket 
Læs mere

Foredrag: Merete Pryds Helle om 
Van Gogh og inspirationen 
Hør forfatter Merete Pryds Helle fortælle 
om, hvordan hun bliver inspireret af 
billedkunsten i sit forfatterskab. Det sker i 
et foredrag på ARKEN lørdag den 22. 
september kl. 14. Pryds Helle vil blandt 
andet fortælle om, hvorfor Vincent van 
Goghs kartoffelhøstere fandt vej ind i 
hendes seneste roman Folkets skønhed.
Entré til museet er inkluderet i 
billetprisen. Billetkøb via billetto.dk
Læs mere

Gratis introforedrag til VAN GOGH 
Hver onsdag kl. 19 og søndag kl. 14 er 
der mulighed for at få en gratis 
introduktion til VAN GOGH-udstillingen 
i ARKENs koncertsal. Her vil en af 
museets kunstformidlere fortælle om 
Vincent van Gogh og om udstillingens 
fokus. Tilbuddet er for alle gæster med 
entré til museet og kræver ingen 
tilmelding. Første gang søndag den 2. 
september. 
Læs mere


