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FRI LEG OG RADIKAL UTOPI PÅ ARKEN 
 
Til februar giver ARKEN halvdelen af museet til børnene. Den danske kunstner 
Palle Nielsens legendariske legeplads, Modellen, som blev opført på Moderna 
Museet i Stockholm i 1968, bliver genopført i museets største udstillingsrum. 
Her kan børnene springe i skumgummibassiner, male på legepladsen og på 
hinanden, klæde sig ud, afspille musik og meget mere.  
 
Ønskeøen 
Palle Nielsen: Modellen 
9. februar - 7. december 2014 
 
I 1968 forvandlede den dengang 26-årige danske kunstner Palle Nielsen Moderna 
Museet i Stockholm til en gigantisk byggelegeplads. Det var ikke hverdagskost i 1968 
på et nationalt kunstmuseum, og udstillingen skabte da også ravage i kunstmiljøet og 
massiv omtale i medierne. Men Modellen blev en kæmpe succes. Titusindvis af børn 
strømmede til i de tre hektiske uger, hvor den var åben. Efter i mange år at have stået 
uden for mediernes rampelys og uden for den danske kunstscene har der de seneste 
10 år været voksende international opmærksomhed om Palle Nielsen og hans 
originale og radikale værk fra 1968. Nu genskaber kunstneren sit værk i ARKENs 
store Kunstakse. Det kan opleves fra den 9. februar.  
 
”Det er kun en udstilling for dem, der ikke leger” 
Palle Nielsen skabte byggelegepladsen i samarbejde med den svenske aktivistgruppe 
Aktion Samtal i en tid, hvor børn og deres rettigheder blev et varmt, politisk emne. Den 
fik navnet Modellen - En model for et kvalitativt samfund, og den var på én gang et 
banebrydende socialt eksperiment, en kritik af kunstmuseet som institution og et 
aktionistisk kunstværk. Byggelegepladsen bestod bl.a. af en stor træstruktur, som børn 
klatrede på og sprang ud fra, byggede videre på og bemalede – helt uden voksnes 
indblanding. De klædte sig ud i gamle teaterkostumer, hørte høj musik og udfoldede 
sig kreativt med pensler, hænder, hammer og sav.  
 
Meget har forandret sig siden 1968 – børnenes plads og betydning i samfundet, 
teknologiens indflydelse på hverdagen, de værdier, vi forbinder med en god barndom 
og den frihed, vi giver børnene til at udfolde sig. Modellen er derfor ikke en historisk 
rekonstruktion af udstillingen i 1968, men et rum til vores tids børn. Uforandret står dog 
Palle Nielsens tro på, at børnenes frihed og kreativitet kan vise vejen til et bedre 
samfund. Om udstillingen på ARKEN siger Palle Nielsen: 
 
”Jeg ønsker, at vi et øjeblik stopper op med vores digitale apparater i hænderne og 
tænker over, hvad vi egentlig ønsker for vores børns fremtid. Slip børnenes glæde, 
deres fantasi og kreativitet løs – det gør dem til frie, sociale og nysgerrige børn.”  
 
International opmærksomhed 
I de seneste år har den internationale kunstverden fået øjnene op for Palle Nielsens 
Modellen og dens relevans dengang som nu. Selvom Palle Nielsen i løbet af 



 

 

1970'erne droppede ud af det københavnske kunstmiljø, er han i dag et internationalt 
navn på grund af Modellen, og dokumentationsmaterialet fra byggelegepladsen har 
været udstillet adskillige gange i løbet af de seneste år – blandt andet på MACBA i 
Barcelona, MoMA i New York og aktuelt på Tate Liverpool.  
 
Udstillingen Ønskeøen - Palle Nielsen: Modellen er åben i perioden 9. februar - 7. 
december 2014.  
 
Udstillingen er gjort mulig via et fornemt bidrag på 3.29 mio. kr. fra Nordea-fonden. 
 
Om Palle Nielsen 
Palle Nielsen er født i 1942 og bor og arbejder på Falster. Som studerende på det 
Kongelige Kunstakademi i København fra 1963-67 stod han foran en lovende karriere 
som maler, men han valgte at gå en anden vej. I 1967 udførte han som kunstnerisk 
konsulent for Høje Gladsaxe Kommune en stor, kreativ legeplads, Alsikemarken. I 
1968-69 skabte han en række legepladsaktioner i Nørrebros trange baggårde forud for 
realiseringen af Modellen på Moderna Museet i Stockholm. Fra 1969-71 var han 
tilknyttet Den Kongelige Danske Arkitektskole i København som kandidatstipendiat. 
Palle Nielsen har siden bl.a. undervist i pædagogik, design og kreativitet samt udført 
større udsmykningsopgaver til bl.a. Hvidovre Hospital og Blindeinstituttet i Hellerup. 
 
Information om Modellen på ARKEN 
 
• Aldersgruppe: børn fra 3-12 år 
• Reduceret entrépris på 50 kr. for gæster, der kun skal besøge Modellen 
• Max 80 børn i Modellen ad gangen 
• Modellen er bemandet med ’legeværter’ 
• Onsdage fra kl. 17-19 kan voksne også hoppe, klatre og male i Modellen 
 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
Kommunikationschef Marie-Louise Dunker tlf.: +45 40 87 27 47, e-mail: 
marielouise.dunker@arken.dk eller pressekoordinator Lea Bolvig tlf.: +45 30 45 67 18, 
e-mail: lea.bolvig@arken.dk 
 


