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ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem ind-
samling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for
moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Hoved-
vægten lægges på perioden efter 1945. Museet skal udbrede kend-
skabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne
kunst.

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunst-
museum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger
vægt på formidling overfor børn og unge. ARKEN indgår i et posi-
tivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel lokalt
som internationalt.

ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker.
Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kom-
mende år prioritere at styrke udbredelsen af  kendskabet til resul-
tater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret
på museets samling.
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CHRISTIAN GETHER

Kunstmuseet er en flere tusinde år gammel institution. Det går helt tilbage til
det gamle Grækenland, hvor det blev kaldt museion. Museion var betegnel-
sen for det tempel, der blev betragtet som musernes hjem. Her gemte man
de genstande, som refererer til de forskellige kunstarter, eksempelvis musik-
instrumenter, skulpturer og skrifttavler. Museion var en institution, som var
helliget lærdom, litteratur og kunst, og som stod i direkte og konstant dialog
med det omgivende samfund.

Det mest kendte museion i antikken er det litterære akademi, der blev grund-
lagt i Alexandria af Ptolomæus II i det tredje århundrede før vor tidsregning.
Det mere specifikke billedgalleri, som adskiller sig fra det bredt indsamlende
museum, kan spores tilbage til pinakoteket, som var en del af propylæet på
Akropolis i Athen. Her blev blandt andet billeder af Polygnotus udstillet.

I Rom blev kolonnaderne anvendt til at udstille billeder. Roms termer, bade-
anstalterne, udviklede sig til at blive den tids medborgerhuse. Ud over afde-
lingerne med kolde og varme bade, var der også rum til gymnastik, forskellige
slags spil, selskabsrum, restauration, studiesal, bibliotek og ikke mindst kunst-
samlinger. Termerne var ”demokratiske” institutioner, forstået på den måde
at de blev besøgt af unge og gamle, høj og lav, selv den romerske kejser var
blandt de besøgende.

I renæssancen blev det mode at være privatsamler. Den humanistiske lærde
eller fyrsten etablerede sit studereværelse – sit museion – på sit slot. Her
opbevarede han forskellige genstande fra antikken. Det kunne være skulptur-
fragmenter, portrætter, mønter, inskriptioner, manuskripter.  Han opbevare-
de også usædvanlige fund fra naturriget såsom forsteninger, sjældne og mær-
kelige fisk og  ikke mindst narhvaltanden, som man troede var enhjørningens
horn.

På et tidspunkt blev der for trangt i fyrstens museion. Han flyttede derfor alle
bøgerne over i et nyt lokale, som han kaldte biblioteket.  Alle rariteterne blev
tilbage i ”museet”, eller det der i Danmark blev kendt som raritetskabinettet.
Der var således i raritetskabinettet både materiale fra naturriget og kunst-
genstande.

Museerne, kunsten og samfundet
- en frugtbar alliance



8

I senrenæssancen begyndte man at indsamle kunstgenstande udelukkende på
grund af deres æstetiske værdi. Denne måde at samle på kom til at danne
udgangspunktet for det moderne kunstmuseum – og mange af renæssancens
samlinger udgør i dag kernen i de mest betydningsfulde samlinger i Europa så
som Louvre i Paris, Vatikanets samlinger i Rom og Uffizierne i Firenze.

I oplysningstiden i det 18. århundrede blev det almindeligt anerkendt, at op-
lysning skulle spredes til så mange som muligt for at fremme samfundets
udvikling. I forlængelse heraf sørgede Struensee omkring 1770 for, at der i
sommermånederne blev adgang for eleverne på Kunstakademiet og kort tid
efter også for det københavnske borgerskab til at besøge og studere de
kongelige kunstsamlinger på Christiansborg. Dette blev dog afskaffet umid-
delbart efter Struensees henrettelse i 1772.

Oplysningstidens demokratiske ideer om, at alle borgere havde ret til at op-
leve kunsten kunne dog ikke holdes tilbage. Efter den franske revolution i
1789 opstod et stort pres i retning af at overføre kunstsamlingerne fra at
være et privilegium, der var forbeholdt aristokratiet, til at være tilgængelige
for alle samfundets borgere.

Denne ændring efterfulgtes i begyndelsen af det 19. århundrede af en ny
national stolthed over at eje disse samlinger og ikke mindst af en ny interesse
for nationens historie. I de lande, som Napoleon besejrede, blev de kongelige
samlinger og samlingerne i de sækulariserede klostre og kirker overgivet til
offentligheden. Det gælder for eksempel de oprindelige samlinger i Rijksmu-
seum i  Amsterdam.

National Gallery  i London blev etableret på baggrund af et pres fra offentlig-
heden, som var opstået i forbindelse med en frygt for at de rige privatsamlin-
ger i England skulle blive solgt til udlandet – og at nationen som følge deraf
skulle blive betydeligt kulturelt fattigere.

Museerne udviklede sig gradvist i retning at være centre for studiet af æste-
tik og etnologi. De gamle hofembedsmænd, som passede de kongelige sam-
linger, blev erstattet af lærde folk, og et nyt vidensområde opstod. For ek-
sempel var de hidtidige kataloger kun inventarlister. De blev nu erstattet af
kataloger, som gik systematisk til værks med hensyn til tilskrivninger, daterin-
ger, historie og stil.

I forbindelse med nationalromantikken begyndte man i særlig grad at inte-
ressere sig for den nationale identitet. Efter at Danmark i Napoleonskrigene
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havde satset på den ”forkerte” – dvs. den tabende – side, kunne vor selvtillid
som danskere ligge på et meget lille sted. I 1807 havde vi oplevet Københavns
bombardement, hvor admiral Wellington stak af med vor nationale stolthed,
flåden.  I 1813 gik den danske stat bankerot og i 1814 og 1815 mistede vi
vore besiddelser i Nordtyskland og Norge.

Nu gjaldt det om at besinde sig på de nationale værdier. Derfor gik kunstner-
ne i guldalderen (ca. 1820 – 1850) ud i det danske landskab og malede det så
smukt og så storladent som muligt.  Ikke mindst de danske middelalderdom-
kirker blev et yndet motiv: De stod der jo som monumenter over tidligere
tiders danske storhed. De var byggede i den tid, da Danmark var herre i
Norden.  Var man som borger i Danmark i tvivl om Danmarks værdi, og om
hvad der var dansk identitet, kunne man blot opsøge kunsten og betragte
guldalderens billeder af det danske landskab og dets flittige indbyggere. Be-
hovet for at kunsten og museet støttede den danske selvfølelse blev særligt
aktuelt efter nederlaget i 1864. Denne dyrkelse af nationen og den nationale
egenart fortsatte i kunstmuseet helt op til vor egen tid.

Omkring århundredeskiftet til det 20. århundrede fik kunstmuseet yderlige-
re en funktion. Det var som erstatning for den kristne kirke.

Allerede med overgangen fra middelalderen til renæssancen var sækularise-
ringen af tilværelsen begyndt. I middelalderen anså man, at Gud havde skabt
det hele; jorden, dyrene og menneskene, universet o.s.v. og var nærværende
over alt. I renæssancen troede man stadig på, at det var Gud, der havde skabt
det hele, men at han herefter havde trukket sig bort fra menneskenes daglige
liv. I tiden fra renæssancen og op mod vor egen tid oplever vi en stadig større
afstand imellem menneskenes dagligdag og Gud. Gud træder så at sige mere
og mere i baggrunden.

I begyndelsen af 1860´erne påviste Charles Darwin, at verden ikke var skabt
af Gud på seks dage, sådan som det står i Bibelen, men at den verden, vi ser
omkring os, er resultatet af en udvikling, som har taget milliarder af år. I
begyndelsen af 1880´erne erklærede Friedrich Nietzsche: Gud er død. Kir-
ken mistede dermed megen af den autoritet, som den tidligere havde haft.
Der var ikke længere den samme tiltro til, at man i Bibelen og i kirken kunne
finde den evige sandhed, den egentlige mening med  tilværelsen, den ultima-
tive eksistenstolkning.

Kunstmuseet blev herefter den institution, hvor kunstens eksistenstydning
skulle erstatte den tilværelsestolkning, som lå i Bibelen, og som blev formid-
let i kirken.



10

Edvard Munch skrev i et dagbogsnotat i St. Cloud i 1889: ”Man bør ikke
længere male interiører med læsende mænd og strikkende kvinder. Det skal
være levende mennesker, som føler, lider, elsker og ånder. Jeg vil male en
stribe af sådanne billeder. Man bør forstå det hellige deri, og menneskene bør
tage hatten af for dem, som var de i en kirke.” I forlængelse heraf skrev han i
1929: ”I min kunst har jeg forsøgt at forklare mig livet og søgt at få klarhed
om livsvejen.” Kunstneren skulle i kunsten så at sige skabe den indsigt i livets
mysterium, som Bibelen ikke har kunnet levere, og kunstmuseet skulle være
den ramme, hvor denne indsigt formidledes til samfundets borgere.

Tiltroen til, at kunsten var i stand til at levere denne indsigt, denne endegyl-
dige forståelse af livsproblematikken, gjorde da også, at kunstneren i moder-
nismen (og i forlængelse af romantikkens kunstneropfattelse) blev opfattet
som en ny ”Skaber”, og kunstværket gøres næsten helligt.

Netop dette, at kunstværker har noget helligt ved sig, gør, at kunstmuseet får
en ny tjenende funktion i forhold til kunstnerne. Kunstmuseet fik i særlig
grad rollen som et reservoir for æstetiske udtryk, som kunstnerne kunne
øse af, for at skabe nye ”hellige” genstande. Genstande, som om ikke skulle
udstilles i kirker og på alterborde så dog i tyste sale, hvor man andægtigt
kunne nærme sig og fordybe sig i værkerne.

I vor kultur er der dog ikke noget, der får lov til at være helligt ret længe. I
forlængelse af den almindelige borgers ret til at bruge kunsten ramte ”sæku-
lariseringen” også denne.

Museum of Modern Art i New York blev etableret i 1929. Det var det første
museum, der udelukkende forholdt sig til sit eget århundredes kunst, og som
introducerede en anden form for museumsdrift, hvor der i særlig grad blev
lagt vægt på publikums behov. Ud over kunsten, blev etableringen af muse-
umsbutik og restaurant vigtige aktiver, der skulle fastholde den besøgende i
længere tid i museet. Lige siden har Museum of Modern Art fungeret som
model for en lang række museer for moderne kunst verden over.

Især i løbet af 1960´erne, da så mange autoriteter blev skudt i sænk, blev det
almindeligt at betragte kunst på linie med alle andre produkter i samfundet.
Derfor kunne det da også – om end modstræbende – accepteres, at Andy
Warhol ophøjede så trivielle størrelser som Brillo Boxes og Heinz suppedå-
ser til kunst. Det var meget almindeligt i 1960´erne, at man næsten som et
ritual gned og bankede på de udstillede skulpturer (når kustoderne ikke så
det) for at gøre kunstværkerne til en del af beskuerens egen virkelighed. Man
tog så at sige kunstværket ned fra dets ophøjethed på piedestalen ved at
foretage en næsten rituel berøring.
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På kunstmuseerne kunne man naturligvis af konserveringsmæssige hensyn
ikke tillade, at de besøgende gik og rørte ved kunstværkerne. Men almenhed-
ens demokratiske ret til komme i kontakt med og bruge kunsten medførte,
at kunsten blev et forbrugsgode på linie med alle andre tilbud om forbrug i
velfærdssamfundet.

Centre Pompidou, som åbnede i Paris i 1977, er et centralt eksempel på
denne nye, sækulariserede kulturkonsumption. Centre Pompidou blev først
og fremmest karakteriseret som et kulturhus, hvor der blandt institutionens
mange aktiviteter og tilbud til publikum også fandtes en moderne kunstsam-
ling. Kulturhusets identitet lå i, at alle kulturhusets aktiviteter var ligestillede
med kunstsamlingen.  Tilbuddet til publikum om fordybelse og adspredelse
var to sider af samme sag. Målsætningen var at etablere en stadig mere de-
mokratisk tilgang til kulturen ved at fokusere på det brede publikums behov
og ønsker.

Wilhelm von Humboldts Bildungsideal fra omkring 1800, hvor man anså ”den
høje kultur” som så vigtig, at hele livet blev betragtet som et langt dannelses-
forløb, blev erstattet af det demokratiske syn på kultur. Der var herefter ikke
noget behov for adgangen til “den høje kultur” eftersom den nye opfattelse
var, at alting er kultur, og at alle former for kultur er lige. Dette medførte
blandt andet, at der skete en forskydning i publikums interesse fra de faste
samlinger til de skiftende udstillinger.

Siden 1960´erne er antallet af besøgende på kunstmuseerne imidlertid eks-
ploderet. Hvor det tidligere var borgerskabets eksklusive ritual at betræde
de tyste sale, så fyldes udstillingssalene i museerne i dag med 100.000-vis af
mennesker, der benytter sig af deres ret som borgere til at blive konfronte-
rede med kunstens forunderlige univers. Allerede i 1960 betegnede den en-
gelske kunsthistorier Kenneth Clark kunstmuseet som “an expanding indu-
stry”. Kunstmuseerne er altså blevet det sted, hvor borgerne i stort antal går
hen for at opleve kunstens beskrivelse, karakteristik, kommentar, kritik og
tolkning af det at være menneske.

Inden for de seneste 50 år har vor kultur undergået så mange og så hastige
forandringer, at det kan forekomme vanskeligt for de fleste af os at følge med.

Med atombomberne over Hiroshima og Nagasaki fratog mennesket så at
sige Gud eneretten til at afgøre, hvornår dommedag skulle komme. Med de
nye atomvåben var mennesket nu selv i stand til at slukke lyset (for os selv)
i universet. I løbet af 1980´erne gik troen på de store samlede løsningsmo-
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deller, de alt omfattende ideologier, direkte i historiens kompostkværn. Der
åbnede sig en ny åndelig frihed, som for mange betød, at de mistede det
sidste sikre fundament. Her ved årtusindeskiftet manipuleres der med det
menneskelige arvemateriale, og organer fryses ned og installeres i andre
mennesker o.s.v. Det er som om Gud i disse dage fratages det sidste mono-
pol: Det at skabe liv.  Alt er afmytologiseret, sådan som det var slagordet helt
tilbage i 1960´erne, og  dermed er alt altså også sækulariseret. Der er ingen
særlig ledestjerne.  Alle må søge deres egen vej.

Dette betyder, at kunstmuseerne i dag er nødt til i langt højere grad end
tidligere at overveje, hvilken samfundsmæssig funktion, de udfylder. Museet
bliver nødt til at overveje sin relation til publikum. Selv om der er en enorm
interesse for kunst, kan man ikke bare tage sit publikum for givet. Der er i dag
en kolossal konkurrence fra underholdningsindustriens lange række af tilbud
om let og uforpligtende underholdning. Museerne bliver derfor nødt til at
forholde sig  til den aktuelle samfundsmæssige og sociale kontekst og tilbyde
den unikke indsigt. Museet skal være stedet for eftertanke og fordybelse i
tilværelsens grundvilkår. At behovet er der, viser kunstmuseernes stadig sti-
gende besøgstal.

Idet det synes logisk, at fremtidens kunstmuseum kommer til at betragte sig
selv som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne, er det
som om, der er slået en stor cirkelbevægelse tilbage til oplysningstidens ide-
aler om livslang uddannelse. Det vil sige, at kunstmuseerne står til rådighed
for borgerne på samme måde som biblioteker og universiteter, og at kunst-
museerne opfatter sig selv som videnscentre, der er til for borgernes skyld.

Fra at der op gennem 60´erne, 70´erne og 80´erne har været en bevægelse i
retning af at gøre det at gå på museum til noget lige så almindeligt som at gå
i supermarked, kommer museerne til i fremtiden at insistere på, at et besøg
på et kunstmuseum er noget helt anderledes. Nemlig noget der kan have
afgørende betydning for den enkeltes tolkning og forståelse af sit eget liv og
måske af hele tilværelsen. Der er ingen tvivl om, at den demokratiske ret til
at møde den ypperste kunst skal kombineres med alle borgeres frimodige og
naturlige brug af kunsten, men denne brug skal kombineres med en klar
bevidsthed om, at på kunstmuseet er der noget helt specielt på færde. Her
findes et tilbud om dialog med kunsten og om fordybelse og indsigt i grund-
læggende eksistentielle spørgsmål, som ikke tilgodeses i dagligdagens medie-
ræs.
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For en umiddelbar betragtning synes dette måske ikke at adskille sig fra den
tidligere nævnte ”kirkeopfattelse” af kunstmuseet. Forskellen er imidlertid,
at kunstmuseet i dag ikke vil se sig selv som en entydig autoritet med en
statisk selvopfattelse. Det vil tværtimod hele tiden opfatte sig selv som væ-
rende i en konstant udviklingsproces, der er betinget af den samfundskultu-
relle udvikling, af relationen til det omgivende samfund, det vil sige de menne-
sker, som det henvender sig til.  Al aktivitet, alle indkøb af kunst, al forskning,
alle udstillinger produceres nemlig med den ene hensigt at komme så mange
som muligt til gode. Det skal ikke misforstås derhen, at der her plæderes for
besøgstalsræs. Det er imidlertid afgørende, at kunstmuseerne mobiliserer al
deres professionalisme med henblik på at gøre brugen af kunsten, og den
indsigt, der ligger indlejret i denne, til en integreret del af danskernes daglig-
dag. Derved indgår kunstmuseet også som en aktiv, positiv og synlig medspil-
ler i nationens kulturelle udvikling.

Kunstmuseet har således udviklet sig fra at være nationens skatkammer og
det sted, hvor man kunne opsøge nationens identitet, til at have en langt
mere omfattende, ideologisk funktion i den brede samfundsmæssige sam-
menhæng.

Eksempler på dette findes i Barcelona, hvor man placerede byens nye muse-
um for moderne kunst i byens fattigkvarter for at give det et imageløft. Det
samme gjorde sig gældende med Guggenheimmuseet i Bilbao, som siden det
åbnede for et par år siden – ikke mindst på grund af Frank Gehrys fantastiske
museumsarkitektur – har været en dundrende succes.

Et andet eksempel på brugen af kunstmuseet i en bredere social sammen-
hæng er etableringen af Tate Modern i London. I stedet for at bygge en muse-
umsbygning ved siden af Tate Gallery på Millbank, valgte man at stimulere
udviklingen i det langt mindre fashionable South Bank distrikt ved at placere
det nye museum for moderne kunst der. En del af strategien i forbindelse
med denne anderledes placering var nemlig, at det nye museum skulle gene-
rere 25.000 nye arbejdspladser i det hidtil forsømte område. Dette er lykke-
des over al måde. Inden for det første år er Tate Modern blevet besøgt af ca.
4 millioner kunstinteresserede mennesker, som bliver betjent af et persona-
le, der hovedsagelig er rekrutteret i lokalmiljøet.

I Danmark er ARKEN et unikt eksempel på et museum, der ved sin aktivitet
har bragt en kolossal kunstinteresse på Vestegnen i fokus.  ARKEN blev –
kort fortalt – etableret for at give Vestegnens borgere mulighed for i deres
eget lokalmiljø at møde den ypperste nationale og internationale kunst. Utal-
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lige tilkendegivelser fra Vestegnens borgere vidner da også om, at det man
ønsker at se på ARKEN er den største internationale kunst. Dette, at man på
sit eget lokale kunstmuseum kan se kunstudstillinger, som i kvalitet og om-
fang lever op til de højeste internationale standarder, gør, at ARKEN bidrager
til at udvikle en selvstændig identitet og stolthed på Vestegnen.

Som et moderne drevet og tænkt kunstmuseum anser ARKEN sin aktivitet
som en del af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne.

ARKENS vision er derfor også defineret på følgende måde:

Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgen-
des tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed
på livet.

ARKEN ligger således i forlængelse af en tradition for museumsdrift, som har
en årtusind lang historie bag sig. Det er tradition, der altid har beskæftiget sig
med de grundlæggende menneskelige problemstillinger, sådan som de fortol-
kes i kunsten. Efterhånden som brugen af kunst er blevet en naturlig del af
vor dagligdag, er der ingen tvivl om, at fremtidens kunstmuseum vil indgå i en
stadig snævrere dialog med det omgivende samfund. Det vil lytte til, hvad der
foregår i samfundet og  kommentere dette gennem sin forskning, sine indkøb
af kunst  og sine udstillinger.

ARKEN er et kunstmuseum med solid lokal forankring, samtidig med at det
arbejder med et internatonalt netværk og perspektiv. ARKEN skal indgå i og
præge den kulturelle udvikling til gavn for alle, og derfor skal et besøg på
ARKEN være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret
på kvalitet, indsigt og fordybelse. Med dette som arbejdsgrundlag er vi over-
beviste om, at ARKEN fortsat vil være blandt fremtidens nytænkende og
toneangivende kunstmuseer.

En længere version af denne artikel er bragt i Dansk Kunst 2000,
red. Torben Weirup, Forlaget Søren Fogtdal, 2000
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ARKEN Museum for Moderne Kunst træder ind i det nye årtusind som et
velfungerende museum med stærke udstillinger og gode besøgstal. Men også
med en bevidsthed om, at der stadig ligger en lang udviklingsfase foran muse-
et. ARKEN vil med udgangspunkt i de gode resultater fortsat formulere høje
ambitioner for alle kerneområder af museets drift og udvikling. Ikke mindst
vil forskningen og formidlingen være i fokus i de kommende år.

Over 160.000 mennesker besøgte ARKEN i 2000. Besøgstallet har i særlig
grad været præget af at broen til Sverige blev åbnet og af efterårets store
Kulturbro 2000-biennale med mange store og flotte kunstudstillinger over
alt i Øresundsregionen.

ARKEN styrker således hele tiden sin placering i museumsgæsternes be-
vidsthed. Det bestyrker museet i at den valgte udstillingslinie er rigtig. På
trods af den særligt stærke konkurrence om kulturpublikummet i 2000 blev
ARKENs besøgstal meget tilfredsstillende.

Museet fortsatte i 2000 sit forbilledlige samarbejde med Munch-museet i
Oslo og startede 2000 med en meget smuk udstilling af Edvard Munchs sene
værker. Det vil sige værker fra den periode, hvor han boede på Ekely. Samti-
dig med Munch-udstillingen blev der vist en udstilling med værker af den
tyske kunstner Günther Förg. Günther Förg er en af de mange store inter-
nationale kunstnere, der åbent vedkender sig sin inspiration fra Munch. Der
var derfor en tydelig kunsthistorisk sammenhæng imellem udstillingerne på
ARKEN i foråret 2000.

Efteråret blev helt domineret af den store udstilling “MENNESKET - Et halvt
århundrede set gennem kroppen.” Udstillingen kunne kun realiseres, fordi
museet modtog generøs støtte fra Kulturbro 2000-biennalen. Udstillingen
fyldte hele museet, og den fik særdeles positive anmeldelser, nationale såvel
som internationale. Udstillingen blev realiseret i samarbejde med et meget
stort antal nationale og internationale kunstmuseer, gallerier og private kunst-
samlere.

ARKEN arbejdede i 2000 målrettet på at styrke sit internationale netværk.
Det resulterede bl.a. i, at museet kunne indlede et samarbejde med Denver

Bestyrelsens beretning
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Art Museum. Konkret betyder det, at Denver Art Museum viser store dele af
sin samling på ARKEN i efteråret 2001 under titlen “The Wild West”.
ARKEN vil fortsætte med at udbygge sine internationale relationer, dels for
at understøtte sine museale aktiviteter, dels for hele tiden at kunne levere
relevante og interessante udstillinger til sit publikum.

Som det fremgår af erhvervelseslisten for 2000 har ARKEN styrket sin sam-
ling betragteligt. Det er sket gennem målrettet indkøb af både dansk, nordisk
og international kunst. ARKENs samling har nået et kvalitativt niveau, hvor
den i stigende grad er interessant for andre museer. ARKEN har i 2000 lånt
værker ud til udstillinger i New York, Bremen og i Baltikum. Og Lindkøbing
Kunstmuseum agter at vise ARKENs samling som særudstilling i 2001.

ARKEN har i 2000 styrket sin organisationskultur yderligere og fortsatte
professionaliseringen af alle dele af museet. Dette er bl.a. sket gennem perso-
naleseminarer, målrettet efter- og videreuddannelse samt gennem tæt samar-
bejde med museets eksterne samarbejdspartnere, herunder især Arthur
Andersen og BULL. ARKEN har et meget højt produktivitetsniveau og me-
get høje kvalitetskrav til alle processer, produkter og procedurer. Det er af
afgørende betydning, at der er en god og en produktiv stemning på arbejds-
pladsen. Museet vil fortsat investere i at sikre, at ARKEN er en arbejdsplads,
der er præget af høj sammenhængskraft og motivation.

Museet har i 2000 bistået Københavns Amt med 5-årsafleveringsforretnin-
gen af bygningen. Eftersynet har hidtil fungeret tilfredsstillende, men der skal
fortsat arbejdes målrettet på at forbedre bygningen dels i forhold til de cen-
trale museumsfunktioner, dels for at sikre en vedligeholdelsesplan, som på en
gang både er bæredygtig for museet, og som sikrer en tilstrækkelig kvalitet i
vedligeholdelsesaktiviteterne. Dette sker i samarbejde med Københavns Amt.

ARKEN indgik i 2000 en 3-årig samarbejdsaftale med IT-virksomheden BULL.
BULL installerer sin nyeste IT-platform på ARKEN, således at museet kan
anvende den nyeste IT-teknologi i sin daglige drift. Samtidig vil BULL anvende
museets IT-platform som referenceinstallation, bl.a. ved at anvende ARKENs
serverrum som show-room. ARKEN har via dette samarbejde løftet sin IT-
platform til et niveau, der ellers ville have været uden for museets rækkevid-
de. Museet ser med meget store forventninger frem til et godt og tæt samar-
bejde til fælles bedste med BULL.



17

Som resultat af en meget stram økonomistyring har museet kunnet opsamle
en passende egenkapital. Dette har været muligt selvom ARKEN de sidste
par år har egenfinansieret betydelige forbedringer af bygningen. Blandt andet
har ARKEN selv udbedret indgangspartiet, opsat glasdøre mellem Kunstak-
sen og gallerierne samt foretaget betydelige forbedringer af lokaleindretnin-
gen til et samlet beløb på ca. 1,5 mio. kr.

ARKEN står fortsat over for betydelige økonomiske udfordringer de kom-
mende år. Der vil være behov for betydelige investeringer i bygningen, byg-
ningsvedligehold, i museumssikkerhed og øvrige museumsfunktioner. Disse
investeringsbehov begrænser museets frihedsgrader til at styrke museets
egen samling. Museet vil derfor intensivere søgningen efter ekstern finansie-
ring med henblik på at forsøge at opfylde de kommende års kapitalbehov.

ARKEN afsluttede i 2000 en retssag anlagt af cateringfirmaet MMUAH mod
museet. MMUAH havde rejst krav om at få tilkendt 1 mio. kr. i skadeserstat-
ning efter afslutningen af samarbejdet mellem MMUAH og ARKEN i foråret
1997.  ARKEN blev pure frifundet ved landsretten.

Økonomiske nøgletal
ARKEN går ud af 2000 med et overskud på 119.894 kr. mod budgetteret
105.000 kr. Dette resultat er opnået til trods for at museet har brugt ekstra-
ordinære midler til:

• Investering i indretning af  ARKENs kontorfaciliteter.
• Investeringer i omlægning af driften af klubARKEN.
• Investeringer i multimedieudstyr til koncertsalen.
• Forskellige større IT-investeringer herunder til økonomistyrings-

systemet.

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2000 fremgår af de to følgende
tabeller:

Økonomi
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Hvor fik ARKEN pengene fra i 2000. I alt 49,7 mio. kr

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2000. I alt 49,7 mio. kr.

Amtstilskud, drift
24% (12,1 mio.)

Amtstilskud, husleje
24% (11,8 mio.)

Finanslovens § 13
13% (6,4 mio.)

Hovedstadsområdet
(de 5 enheder)
9% (4,6 mio.)

Andre tilskud og sponsorer
8% (3,7 mio.)

Entré- og medlemsindtægter
12% (6,0 mio.)

Kommercielle indtægter
9% (4,7 mio.)

Udstillinger, samlingen
og formidling

26% (13,0 mio.)

Kultur og Børn
5% (2,6 mio.)

Marketing,
PR og klubARKEN

8% (4,0 mio.)

Ejendom, excl. husleje
13% (6,2 mio.)

Husleje ARKEN
24% (11,8 mio.)

Kommercielle omkostninger
8% (3,9 mio.)

Administration og ledelse
15% (7,6 mio.)

Overskud
0% (0,1 mio.)

Afskrivninger
1% (0,5 mio.)

Andet
1% (0,4 mio.)
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ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2000:

Edvard Munch: det nære liv
Malerier fra Ekely 1916-44
19.1-21.5 2000
• Udstillingen bestod af 110 oliemalerier fra Edvard Munchs sene,

lysere periode. Udlånt af Munch-museet, Oslo
• Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri.
• Kataloget blev trykt i 6000 eksemplarer.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 74.746

Günther Förg
22.1-4.6 2000
• Udstillingen bestod af 51 værker (ca. 110 enheder) udlånt af Galerie

Bärbel Grässlin samt et par private ejere.
• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet.
• Kataloget blev trykt i 1000 eksemplarer.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 78.446

Veronikas Hævn
3.6-3.9 2000
• Omkring 250 fotografiske værker af bl.a. Man Ray, Cindy Sherman,

Andy Warhol og Jeff Wall. Værkerne er udlånt af Lambert Art
Collection.

• Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 31.106

Udstillinger
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ARKENs Samling
15.6-20.8 2000
• 50 værker med hovedvægt på nye erhvervelser af bl.a. Christian

Boltanski, Günther Förg, Jean Arp, Mads Gamdrup etc.
• Installeret i Kunstaksen, Grafikgalleriet og Foyer.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 21.839

MENNESKET - Et halvt århundrede set gennem kroppen
15.9 2000-14.1 2001
• Udstillingen bestod af 140 titler fordelt på alle kunstformer lige fra

film, fotos, oliemalerier til skulpturer og mekaniske installationer.
• Installeret i alle museets udstillingsrum.
• Der blev udgivet et omfattende katalog, der blev trykt i 3000

eksemplarer.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 44.063
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En meget stor andel af museets gæster er børn. I alt besøgte 21.591 børn
museet i 2000. En stor del af fortjenesten for denne succes tilfalder Skoletje-
nesten. ARKEN anser Skoletjenesten som en hjørnesten i sine kerneaktivite-
ter. Det er vigtigt, at børnene møder kunsten på samme vilkår som museets
øvrige gæster. Og det klarer børnene storartet.

Udstillinger særligt rettet mod børn og unge i 2000
Parallelt med Edvard Munch-udstillingen blev en ny udstilling for børn og
unge sat op: “Kun når jeg ler/Only when I laugh” af den danske kunstner Iben
Dalgaard. I store skabe gemte sig forskellige objekter, som børnene kunne
undersøge. Til hvert skab hørte en titel, som hæftede ord på de ting, skabet
gemte. Børnene kunne på denne måde hæfte ord og objekt sammen – og se
en ny sammenhæng. Akkurat som et kunstværk og værkets titel komplemen-
terer hinanden – og skaber nye sammenhænge.

For gymnasieelever var der arrangeret en uges workshop i udstillingen “Kun
når jeg ler/Only when I laugh”. Iben Dalgaard ledede workshoppen, der med
dialog og en mimers mellemkomst mundede ud i at eleverne skulle vælge
mellem forskellige objekter, placere dem i en skotøjsæske, give deres værk
en titel og sluttelig begrunde deres valg.

I sommerperioden blev ARKENs Samling sat op i museets Kunstakse. I den
forbindelse producerede Skoletjenesten en cd-rom om ARKENs Samling,
der blev tilgængelig på computere i udstillingen. Cd-rommen lader kunstner-
ne selv komme til orde i interviews, den belyser værkerne med analyser og
placerer den moderne kunst i en kunsthistorisk sammenhæng. Målgruppen
for cd-rommen er de ældste folkeskoleklasser og gymnasiet. Cd-rommen vil
løbende blive opdateret og revideret, og således indgå som fast del af Skole-
tjenestens undervisningsmateriale.

Under udstillingen MENNESKET blev der afholdt to workshops for skoler
der tog udgangspunkt i udstillingens tematik og værker: Danseteatret
Uppercut indbød folkeskolens elever til dans, og gymnasiets elever blev invi-
teret til en croquis-workshop. Udgangspunktet for begge workshops var krop-
pen.

Udstillinger og undervisning
for børn og unge:
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Uppercut havde skabt danseforestillingen “Ned på Jorden”, som de viste un-
der udstillingen MENNESKET. Med de tre dansere blev kroppen pludselig et
levende medie, der kunne fortælle historier. Efter danseforestillingen skulle
eleverne sammen med danserne udfordre deres egen krop i museets Kon-
certsal.

I croquis-workshoppen arbejdede eleverne koncentreret i museets Koncertsal
med at skildre kroppen ud fra en levende model.

Undervisning i tilknytning til ARKENs udstillinger
Undervisningstilbudene på ARKEN er centreret omkring de store udstillin-
ger. Skoletjenesten udarbejdede i 2000 undervisningsmateriale til alle
hovedudstillingerne på museet. Materialet er differentieret efter tre målgrup-
per: 1.-4. klasse, 5.-10. klasse og Gymnasiet / HF / VUC. Materialerne er gra-
tis.
Et fast hold af kunsthistoriestuderende står for den daglige undervisning af
skoleklasserne. Til hver af ARKENs udstillinger bliver skolerne tilbudt under-
visningsforløb. 11/2 eller 2 timer, hvor ARKENs omvisere lægger op til dialog
med eleverne om kunsten. Undervisningen består af en times omvisning i
den aktuelle udstilling, og alt efter ønske af en gennemgang af ARKENs arki-
tektur. Da ARKEN netop er et usædvanligt eksempel på, hvordan moderne
museumsbyggeri kan spille op til kunsten, vælger mange skoler en introduk-
tion til selve huset.

I 2000 blev der produceret undervisningsmateriale i tre niveauer til “Edvard
Munch: det nære liv”, og i to niveauer til MENNESKET. Der blev afholdt
lærerkurser til begge udstillinger.
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Foruden undervisningsforløb i ARKENs udstillinger tilbød Skoletjenesten hele
året forløbet “Så til søs! Rum, lyde og farver på ARKEN”. Forløbet er en
rundtur i og udenfor ARKEN, hvor eleverne bliver opfordret til at se på
huset. Forløbet sætter fokus på matematikkens rolle som en grundpille for
arkitekturen. Der er produceret et undervisningsmateriale og en lærervej-
ledning til forløbet.

Arrangementer i skolernes ferier:
I påskeferien kunne alle børn deltage i aktiviteterne i forbindelse med udstil-
lingen “Kun når jeg ler/Only when I laugh”. Iben Dalgaard og mimeren fort-
satte workshoppen hver dag i påskeferien. Børn og unge på museet blev
inviteret til at skabe hver deres “installation” i skotøjsæsker.

I efterårsferien gentog Dansekompagniet Uppercut hver dag deres forestil-
ling “Ned på Jorden” i MENNESKET. Bagefter blev børn og unge indbudt til
selv at røre kroppen i museets Koncertsal.

Sanddagen
Den 6. juni indbød ARKEN til den årlige Sanddag. 3.400 børn deltog i dysten
om at bygge de flotteste og mest iderige skulpturer i sandet på stranden
foran ARKEN. Årets tema var “Thors fisketur” og årets underholdning stod
Alberte med band for.
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Besøgstallets størrelse var igen i 2000 en succes. I særdeleshed trak Munch-
udstillingen mange mennesker i foråret. Februar og marts måned blev årets
mest besøgte måneder med henholdsvis 23.561 og 19.115 besøgende. I alt
var der 160.017 gæster til museets udstillinger, hvilket er ca. 10.000 flere end
budgetteret.

Museet er meget glade for og stolte over, at mange børn besøgte museet i
2000 som led i undervisningen i billedkunst i folkeskolen og på gymnasiet /
HF. I alt besøgte 21.591 børn museet i 2000, svarende til 13,5 % af det sam-
lede besøgstal.

Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst var 29,52 kr. mod bud-
getteret 23,00 kr., hvilket skal ses i sammenhæng med at bestyrelsen beslut-
tede at forhøje entréprisen med 10 kr efter budgetlægningstidspunktet.

ARKENs besøgstal fordeler sig således:

1997 1998 1999 2000

Voksne 72.624 115.419 96.866 90.068

klubARKEN 0 8.332 8.328 9.527

Børn op til 15 år 4.308 9.066 8.214 6.564

Pensionister 10.214 24.804 17.290 20.440

Studerende 7.380 15.186 17.016 13.074

Skole/Gymnasieelever 4.290 16.875 21.086 15.027

Arrangementer 1.771  4.942  2.994 5.317

I alt 100.587 194.624 171.794 160.017

Besøgstallet
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Kulturelle arrangementer

Der er afholdt i alt 36 kulturelle arrangementer i 2000 med 3.935 gæster
mod 2.711 gæster til 30 arrangementer i 1999. Nettoudgiften for museet på
disse aktiviteter har været ca. 1,1 mio. kr.

Det er i 2000 lykkedes for ARKEN at styrke sin koncertprofil og markedsfø-
re koncerterne mere målrettet overfor musikpublikummet. Antallet af besø-
gende er derfor steget ganske markant på et år. Museet vil fortsat søge at
styrke de kulturelle arrangementer gennem kvalitetsudvikling og markedsfø-
ring.

Museets koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet KoncertArt. Koncert
Art har afholdt 29 koncerter i 2000. KoncertArt tilrettelægger et koncert-
program, der dækker klassisk musik, jazz, børnekoncerter og musikdramatik.
Samarbejdet med Koncert Art fungerer godt.

Der er afholdt 62 kommercielle arrangementer i 2000. Det har i langt de
fleste tilfælde været større private firmaer, der har lejet lokaler til konfe-
rencer, efteruddannelse eller business-to-business aktiviteter. Nettoindtæg-
ten på de kommercielle arrangementer er 1,0 mio. kr. Det er et ganske
tilfredsstillende resultat.

Museet har i 2000 foretaget relativt store investeringer i en langsigtet mar-
kedsføringskampagne af  ARKEN som møde- og konferencecenter samt
investeret i nødvendigt inventar til afholdelse af større konferencer m.v.
ARKEN forventer dermed at kunne forbedre sit kundegrundlag og sikre
sin markedsposition på længere sigt.

Kommercielle arrangementer



26

klubARKEN

klubARKEN havde ved årsskiftet 2000/2001 tegnet ca. 3.200 medlemskaber.
Heraf består størstedelen af husstandsmedlemskaber. ARKEN er således
gennem sin klub i dialog med et relativt stort antal enkeltpersoner.
klubARKEN har også i 2000 været et stort aktiv for museet. Formidlingen af
kunst til medlemmerne er især sket gennem invitationer til alle klubbens
medlemmer til alle ferniseringer og gennem afholdelse af 9 arrangementer.
Disse var meget velbesøgte. Således deltog 631 klubmedlemmer i klubarran-
gementerne. klubARKEN har også udsendt 4 nyhedsbreve til medlemmerne.

klubARKEN udbød og gennemførte med stor succes en kunstrejse til Wien
for klubbens medlemmer.

Der er fortsat særlig fokus på dette forretningsområde. Museet har bl.a. gen-
nem brugerundersøgelser tilrettet medlemsarrangementerne, således at de
bedre svarer til medlemmernes ønsker og forventninger. Og museet har
udviklet et nyt og forbedret klubmagasin, der skal øge formidlingen af AR-
KENs udstillinger til medlemmerne.

Klubben vil også i 2001 være et særligt indsatsområde.  ARKEN samarbejder
med nye eksterne partnere om drift og markedsføring af klubben, og vil i
langt højere grad være opsøgende i sine salgsaktiviteter både på og uden for
museet.

Butikken

Butikken har i 2000 haft en omsætning på ca. 2.8 mio. kr. Butikken gav et
overskud i 2000 på ca. 200.000 kr.

Butikken er inde i en god udvikling, hvor der arbejdes målrettet på at skabe
gode driftsmæssige resultater i tæt sammenhæng med museets øvrige aktivi-
teter. Samtidig viser brugerundersøgelser, at stort set alle museets gæster
opfatter et besøg i butikken som en integreret del af museumsbesøget. Mu-
seet søger derfor at styrke butikkens rolle som del af den besøgendes ople-
velse af ARKEN.
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ARKENs café var hele 2000 bortforpagtet til DDKCS (Det Danske Køkken
Catering Service), som er en del af Scandlines. Der eksisterede et meget fint
samarbejde med DDKCS både om den daglige drift af caféen og i forbindelse
med kommercielle arrangementer og ferniseringer. DDKCS leverede et pro-
dukt af meget høj kvalitet.

Omsætningen i caféen inkl. arrangementer har været på ca. 5,0 mio. kr., hvil-
ket er et meget tilfredsstillende resultat.

Scandlines valgte fra årsskiftet 2000/2001 at sælge en del af sin virksomhed
til EUREST A/S, herunder samarbejdskontrakten med ARKEN. ARKEN ser
frem til samarbejdet med EUREST A/S.

Caféen
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Fra ARKENs start har der været lagt vægt på, at museet opbygger en egen
samling, som kan supplere de øvrige udstillingsaktiviteter. Museet lægger af-
gørende vægt på at opretholde et efter danske forhold ganske stort indkøbs-
budget, for i så høj grad som muligt at styrke opbygningen af samlingen kva-
litativt og kvantitativt.

Indkøbene vil til et vist niveau afspejle udstillingspraksis, således at museet i
det omfang det er økonomisk muligt, vil supplere samlingen med centrale
værker fra de udstillinger, der vises på museet.

Samtidig har museet udpeget følgende centrale indsatsområder:

• Dansk kunst efter 1945
• Nordisk kunst efter 1945
• Kunstfotografiet: Fotos optaget af billedkunstnere og kunstfotografer
• Fluxuskunst
• Multimediebaseret kunst og kunst baseret på ny teknologi.
• Samtidig international kunst med vægt på europæisk kunst, som

refererer til og perspektiverer den aktuelle danske kunst.

Kunsterhvervelser i 2000
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I 2000 erhvervede ARKEN følgende
værker til styrkelse af samlingen:

Køb:

Günther Förg
Ohne titel, 1992
Akryl på lærred, 260 x 150 cm.
Købt med støtte fra Augustinus Fonden og
Statens Museumsnævn

Günther Förg
Ohne titel, 1992
Akryl på lærred, 260 x 150 cm.
Købt med støtte fra Augustinus Fonden og
Statens Museumsnævn

Günther Förg
Ohne titel, 1992
Akryl på lærred, 260 x 150 cm.
Købt med støtte fra Augustinus Fonden og
Statens Museumsnævn

Kaspar Kaum Bonnén
U.T.,1999
Akryl på lærred, 200 X 240 cm.

Torben Ebbesen
Caprice, 1999
Mixed media, 80,5 x 80,5 cm.

Lene Stæhr
Gravity I-III, 1998
Computerbehandlet fotografi, digitalt frem-
kaldt, lamineret og monteret på akrylplader,
hver: 120 x 300 cm.

Doron Solomons
My Collected Silences, 1996
Video, Betacam PAL, 3:59 min.

Tal R
Blokeret dør, 2000
Olie på lærred, 200 x 200 cm.

Tal R
Umuligt notat, 1999
Olie på lærred, 200 x 240 cm.

Peter Holst Henckel
Uden titel, 1999
Fotografi, 1/3, 125 x 75 cm.

Richard Billingham
Untitled, 1994
SFA4 farvefotografi monteret på aluminium,
3/4, 158 x 105 cm.

Sarah Lucas
Beer Can Penis, 2000
Støbt aluminium, 14/20, 17 x 15,5 x 7 cm.

Kaspar Kaum Bonnén
Uden titel, 2000
Olie på lærred, 200 x 300 cm.

Kaspar Kaum Bonnén
Uden titel (seng), 2000
Træ, tøj, variable mål.

Keith Cottingham
Fictitious Portrait (Single), 1993
Digitalt konstrueret fotografi, edition på 7,
150,5 x 131 cm.

Keith Cottingham
Fictitious Portrait (Double), 1993
Digitalt konstrueret fotografi, edition på 7,
150,5 x 131 cm.

Keith Cottingham
Fictitious Portrait (Triple), 1993
Digitalt konstrueret fotografi, edition på 7,
150,5 x 131 cm.

Massimo Vitali
Gien Tuffo, 2000
Farveprint monteret på pvc under plexiglas,
1/9, 180 x 220 cm.

Nancy Burson
First Beauty Composite: Bette Davis, Audrey
Hepburn, Grace Kelly, Sophia Loren & Mari-
lyn Monroe and Second Beauty Composite:
Jane Fonda, Jacqueline Bisset, Diane Keaton,
Brooke Shields & Meryl Streep, 1982
Sølvgelatine tryk, 13/15, 27,9 x 35,6 cm. x 2.

Nancy Burson
First Male Movie Star Composite: Cary
Grant, Jimmy Stewart, Gary Cooper, Clark
Gable & Humphrey Bogart and Second Male
Movie Star Composite: Ricard Gere, Chri-
stopher Reeve, Mel Gibson, Warren Beatty
& Robert Redford, 1984
Sølvgelatine tryk, a/p, 35 x 27,9 cm. x 2

Nancy Burson
Mankind, 1983-84
Sølvgelatine tryk, a/p, 35,6 x 27,9 cm.

Nancy Burson
Warhead I, 1982
Sølvgelatine tryk, a/p, 35,6 x 27,9 cm.

Ola Billgren
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Statue, 2000
Olie på lærred, 177 x 153 cm.

Jouko Lehtola
Young Heroes, 1995-96
Farvefotografi, type C, 60 x 80 cm.

Jouko Lehtola
Young Heroes, 1995-96
Farvefotografi, type C, 60 x 80 cm.

Jouko Lehtola
Young Heroes, 1995-96
Farvefotografi, type C, 60 x 80 cm.

Jouko Lehtola
Young Heroes, 1995-96
Farvefotografi, type C, 60 x 80 cm.

Jouko Lehtola
Young Heroes, 1995-96
Farvefotografi, type C, 165 x 200 cm.

Joseph L.Rodriguez
The Morning after a rival gang tried to
shoot Chivo for the fourth time. Chivo tea-
ches his daughter how to hold a 32 Caliber
pistol. Her mother looks on., 1993
Farvefotografi, 1/3, 50 x 65 cm.

Joseph L.Rodriguez
Insane Juvenile Queens, 1992
Farvefotografi, 1/3, 50 x 65 cm.

Joseph L.Rodriguez
”Drive by Shooting”. Evergreen Gang, 1993
Farvefotografi, 1/3, 50 x 65 cm.

Joseph L.Rodriguez
”Evergreen”. Boyle Heights, 1993
Farvefotografi, 1/3, 50 x 65 cm.

Marlene Dumas
Purple Pose, 1999
Litografi, 18/50

Marlene Dumas
Barbie (with Pearl Necklace), 1997
Litografi, 38/100

Erik Steffensen
Island, vulkan, 1999
Fotografi, C-print, 1 / 2, 53,3 x 43,2 cm.

Erik Steffensen

Island, vulkan, 1999
Fotografi, C-print, 1 / 2, 53,3 x 43,2 cm.

Erik Steffensen
Island, vulkan, 1999
Fotografi, C-print, 1 / 2, 53,3 x 43,2 cm.

Erik Steffensen
Island, vulkan, 1999
Fotografi, C-print, 1 / 2, 53,3 x 43,2 cm.

Erik Steffensen
Island, vulkan, 1999
Fotografi, C-print, 1 / 2, 53,3 x 43,2 cm.

Wolfgang Tillmans
Adam, Vest & Cat, 1991
Fotografi, C-print, 220 x 145 cm. (indram-
met)

Wolfgang Tillmans
Untitled (Las Vegas), 2000
Fotografi, inkjet print, ca. 195 x 135 cm.

Wolfgang Tillmans
Rose, 1999
Fotografi, Inkjet print, ca. 195 x 135 cm.

Wolfgang Tillmans
Lilly, 1997
Fotografi, C-print, 2/3, 61 x 51 cm.

Wolfgang Tillmans
Last still life, New York, 1995
Fotografi, C-print, 6/10, 40 x 30 cm.

Wolfgang Tillmans
Indian corn & pomegranate, 1994
Fotografi, C-print, 8/10, 40 x 30 cm.
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Udlån fra Arkens samling
i 2000:

Donationer
i 2000:
Jean Arp
Torse Chevalier, 1959
Bronze, 4/5, 88,6 x 28,8 x 20,6 cm.
Gave fra Sara Lee Corporation

Tal R
Dokumentar, 2000
18 silketryk, forskellige mål
Gave fra kunstneren

Ole Sporring
Grimm tager HC med i båden, 1997
Til: udstillingen ”Vincent møder de tre små
mænd”, Nordjyllands Kunstmuseum, Museet
på Sønderborg Slot og Sophienholm.

Mads Gamdrup
Nat, 1998 og
Tal R
Umuligt notat, 1999
Til: Scandinavia House: The Nordic Center in
America, New York

Tal R
To Koreanere, 1998 og
Tal R
Umuligt notat, 1999
Til: udstillingen “Painterly Issues” på The
Contemporary Art Centre of Vilnius

Tal R
Blokeret dør, 2000
Til:  udstillingen ”Viva Ultra. Malerier og teg-
ninger af Tal R”, Holstebro Kunstmuseum

Christian Boltanski
Les Lits, 1997-98
Til: udstillingen AMNESIA, Neues Museum
Weserburg

Carsten Juel-Christiansen
Seks døre, 1994
Til: udstillingen “OVERLAPS”, De forenede
Arabiske Emirater
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ARKEN Museum for Moderne Kunst takker alle sponsorer, samarbejdspart-
nere og fonde for et godt samarbejde i 2000.

Arthur Andersen indgik i 1999 en foreløbigt 3-årig samarbejdsaftale med
ARKEN. Arthur Andersen bidrager især med virksomhedsrådgivning og med
etablering af en erhvervsklub. Museet ser med meget store forventninger
frem til et godt og tæt samarbejde til fælles glæde og gavn.

BULL A/S indgik i 2000 en foreløbigt 3-årig samarbejdsaftale med ARKEN.
BULL opstiller en IT-referenceinstallation, som ARKEN bruger i sin daglige
drift. Referenceinstallationen bliver af BULL brugt som show-case over for
deres kunder. Museet ser med meget store forventninger frem til et godt og
tæt samarbejde til fælles glæde og gavn.

UniDanmark Fonden ydede væsentlig støtte til produktion af  kataloget
til Günther Förg-udstillingen.

KULTURBRO 2000 har i forbindelse med Kulturbro-biennalen ydet bety-
delig støtte til realiseringen af den store Menneske-udstilling.

Augustinus Fonden ydede en afgørende støtte i forbindelse med indkø-
bet af 3 malerier af Günther Förg.

Statens Museumsnævn ydede også  støtte i forbindelse med indkøbet af
3 malerier af Günther Förg.

DSBs S-togsdivision har indgået et markedsføringssamarbejde med AR-
KEN, der medfører, at der hænger meget store udstillingsbannere på alle de
travleste S-togsstationer i hovedstadsområdet.  ARKEN distribuerer samti-
dig sit PR- og informationsmateriale ved stationernes billetudsalg.

Image Solutions Partners stillede 5 infostandere med touch screens til
rådighed for ARKENs formidlingsaktiviteter direkte i udstillingsarealerne.

IBERIA tegnede et udstillingssponsorat i forbindelse med Dalí-udstillingen.
Samarbejdet giver ARKEN mulighed for at benytte IBERIAs flyforbindelser i
forbindelse med rejser til udenlandske museer, konferencer m.v.

Sponsorer og fonde som har støttet
ARKEN Museum for Moderne Kunst i 2000
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First Hotels tegnede et udstillingssponsorat i forbindelse med “DADA – et
kunstoprør. Ernst Schwitters samling” i 1998. Samarbejdet giver ARKEN mu-
lighed for at benytte First Hotels ved kurer- og gæstebesøg fra udlandet.

KLS Digital har indgået en barderaftale med museet, således at ARKEN
meget favorabelt kan få produceret skiltemateriale af forskellig type til for-
midling af udstillingerne.

Statens Musikråd støttede ARKENs koncertserie i 2000

Jazzforbundet støttede ARKENs koncertserie i 2000.

Solistforeningen af 1921 støttede ARKENs  koncertserie i 2. halvår 2000.

Levende Musik i Skolen støttede 2 Kamæleonkoncerter på ARKEN i 2000.

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Glostrup, Hvidovre, Høje
Tåstrup, Ishøj, og Vallensbæk kommuner bidrog alle til virkeliggørelse
af den årlige Sanddag.

Teaterrådet har bidraget til virkeliggørelsen af 11 danseforestillinger med
Uppercut Danseteater i efteråret 2000.

Statens Museumsråd har ydet støtte til danske kunstnerhonorarer i for-
bindelse med udstillingerne på ARKEN.

ORACLE Danmark gav tilsagn om at indgå en aftale med ARKEN om at
levere databaser, udviklingshjælp  og applikationer til udvidelse af ARKENs
samlede IT-platform. Samarbejdet vil blive endeligt konfirmeret i 2001.
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Regnskabspåtegning

Ishøj, den 26. februar 2001

Bestyrelse:

Svend Jakobsen Birthe Nielsen
Formand Næstformand

Helle Jarlmose Britta Christensen

Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe

Lars Eskesen Agnete Sørensen
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Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for ARKEN Museum for
Moderne Kunst for året 2000.

Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisions-
principper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en be-
grundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mang-
ler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko
efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte
beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen
valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurde-
ret, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med
den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvi-
sende billede af Den Selvejende Institutions aktiver og passiver, økonomiske
stilling samt resultat.

København, den 26. februar 2001

Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kjeld Chr. Bøg John Menå
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Revisionspåtegning
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Generelt
Årsregnskabet er aflagt efter reglerne i Lov om visse selskabers aflæggelse af
årsregnskab m.v. (Årsregnskabsloven).

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det funktionsopdelte skema.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Indtægter
Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og sponsor-
indtægter indtægstføres i den periode de vedrører.

klubARKENs medlemskontingenter indtægtsføres i takt med at de modta-
ges.

Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige indtægter indtægtsfø-
res i takt med den fysiske levering af ydelsen/varen.

Udstillings- og arrangementsomkostninger
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af regnskabsårets ud-
løb, hensættes der fuldt ud til nedtagningsomkostninger.

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige direkte omkost-
ninger vedrørende restaurant- og butiksdrift.

Skat
Den Selvejende Institution er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget for
at betale skat, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Periodisering
Der foretages fuld renteperiodisering uanset forfaldstidspunkt og der afsæt-
tes beregnet feriepengeforpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis
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Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af af-
skrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes for-
ventede brugstid (5 år).

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af afskriv-
ninger.

Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugstid (5 år).

IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (21/2 år).

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 15.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i an-
skaffelsesåret.

Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller med tilskud fra sponsorer,
er udgiftsført via nedskrivning til 0 kr.

Varedebitorer
Varedebitorer værdiansættes med fradrag af hensættelser til tabsrisici, opgjort
på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kost- eller anskaffelsespriser, opgjort efter
FIFO-princippet eller nettorealisationssværdien, hvis denne er lavere.
Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige
varer.

Egenkapital
Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til bestyrelsesbeslutnin-
ger.
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Note 2000 1999

kr. t.kr.

1 Nettoomsætning 10.757.783 11.038

2 Amts- og statstilskud 34.929.205 34.196

3 Øvrige tilskud 3.709.763 683

5 Nedskrivning af årets kunsterhvervelser (1.675.840) (1.200)

4 Udstillings- og arrangementsomkostninger (18.849.213) (15.059)

Bruttofortjeneste 28.871.698 29.658

4,5,6 Administrationsomkostninger (24.940.810) (25.965)

Salgsomkostninger (3.750.594) (3.268)

Andre driftsudgifter (452.255) (364)

Resultat af primær drift (271.961) 61

Finansielle indtægter 393.098 129

Finansielle udgifter (1.243) (2)

Resultat før ekstraordinære poster 119.894 188

Ekstraordinære poster 0 0

Årets resultat 119.894 188

der er fordelt således:

10 Henlagt til reserve for anlægsinvesteringer 714.900 (249)

11 Henlagt til reserve for overført (underskud)/overskud (595.006) 437

I alt fordelt 119.894 188

Resultatopgørelse for 2000
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Note 2000 1999

kr. t.kr.

Indretning af lejede lokaler 31.519 67

7 Immaterielle anlægsaktiver i alt 31.519 67

Inventar og driftsmidler 1.389.647 639

Kunstværker 0 0

7 Materielle anlægsaktiver i alt 1.389.647 639

Anlægsaktiver i alt 1.421.166 706

Varebeholdninger 843.591 683

Debitorer 575.745 79

Andre tilgodehavender 334.438 782

Periodeafgrænsningsposter 1.965.494 1.119

Tilgodehavender i alt 2.875.677 1.980

Likvide beholdninger 5.272.796 5.878

Omsætningsaktiver i alt 8.992.064 8.541

AKTIVER I ALT 10.413.230 9.247

Balance pr. 31.12.2000
AKTIVER
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Note 2000 1999

kr. t.kr.

Egenkapital
8 Indskudskapital 300.000 300

9 Reserve for driftskapital 1.400.000             1.400

10 Reserve for anlægsinvesteringer 1.421.166 706

Disponeret egenkapital 3.121.166 2.406

11 Overført (underskud)/overskud (351.957) 243

Egenkapital i alt 2.769.209 2.649

12 Andre hensættelser 1.604.000 1.465

Hensættelser i alt 1.604.000 1.465

Omkostningskreditorer 3.203.481 3.261

Offentlig gæld 477.447 581

Øvrig gæld 1.362.556 1.085

Periodeafgrænsningsposter 996.537 206

Gæld i alt 6.040.021 5.133

PASSIVER I ALT 10.413.230 9.247

Eventualforpligtelser

Museet har indgået huslejekontrakt med Københavns Amt. Lejemålet er uopsigeligt for begge parter frem til

1. januar 2003. Huslejen udgør ca. 11,8 mio. kr. om året.

Museet har derudover indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser svarende til årligt ca. 0,2 mio. kr. over

de næste 2-5 år.

Balance pr. 31.12.2000
PASSIVER
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2000 1999

kr. t.kr.

Resultat ifølge resultatopgørelsen 119.894 188

Heri fratrukne afskrivninger og nedskrivninger 2.157.948 1.662

2.277.842 1.850

Herfra trækkes/tilføjes

Køb af kunstværker (1.675.840) (1.200)

Køb af inventar og driftsmidler (1.197.008) (2.872.848) (213)

(595.006) 437

Herfra trækkes/tilføjes

Ændringer i varebeholdninger (160.609) (220)

Ændringer i tilgodehavender (895.436) (886)

Ændringer i hensættelser 139.000 (191)

Ændringer i kreditorer og skyldige omkostninger 907.323 (9.722) 1.990

Årets ændringer i likvide midler (604.728) 1.130

Likvide midler 01.01.2000 5.877.524 4.748

Likvide midler 31.12.2000 5.272.796 5.878

Finansieringsanalyse for 2000
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2000 1999

kr. t.kr.

1. Nettoomsætning
Entre- og arrangementsindtægter 6.980.782 7.029

klubARKEN medlemskontingenter 715.976 625

Forpagtningsafgift, Restaurant 250.959 200

Varesalg, Butik 2.810.066 3.184

10.757.783 11.038

2. Amts- og statstilskud
Statstilskud 6.433.984 6.200

Driftstilskud, Københavns Amt 12.140.859 11.765

Huslejetilskud, Københavns Amt 11.761.736 11.763

Tilskud, Hovedstadspuljen 4.592.626 4.468

34.929.205 34.196

3. Øvrige tilskud:
I øvrige tilskud indgår et særligt projekttilskud fra KULTURBRO 2000 på

2,3 mio. kr. (1999: 0 mio. kr.) til udstillingen MENNESKET.

4. Personaleudgifter:
Lønninger 12.880.508 11.777

Sociale udgifter, pension 670.728 438

Øvrige 695.926 396

14.247.162 12.611

De samlede personaleudgifter, indgår med kr. 6.957.656 (1999: t.kr. 5.726) i udstillings-

og arrangementsomkostninger og med kr. 7.289.506 (1999: t.kr.6.885) i administrationsomkostninger.

Det samlede honorar og løn til bestyrelse og direktør i 2000 udgør i alt kr. 978.000 mod t.kr 950 i 1999.

Der har i  gennemsnit været ansat 40,5 medarbejdere i 2000 mod 38,5 i 1999.

Noter
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2000 1999

kr. t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger
Årets afskrivninger udgør 482.108 462

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør 1.675.840 1.200

2.157.948 1.662

De samlede afskrivninger indgår med kr. 482.108 (1999: t.kr. 462) i administrationsomkostninger.

De samlede nedskrivninger indgår med kr. 1.675.840 (1999: t.kr. 1.200) i nedskrivning af årets kunsterhvervelser.

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med 16,2 mio. kr.

(1999: 16,2 mio.), hvoraf husleje udgør 11,8 mio. kr. (1999: 11,8 mio.) og øvrige ejendomsudgifter ekskl. drifts-

løn udgør 4,4 mio. kr. (1999:  4,4 mio.).

Indretning af Inventar og Kunstværker

lejede lokaler driftsmidler

kr. kr. kr.

7. Anlægsaktiver
Anskaffelsespris 01.01.2000      779.073 2.456.725 3.306.185

Tilgang 0 1.197.008 1.675.840

Afgang 0 0 0

Anskaffelsessum 31.12.2000 779.073 3.653.733 4.982.025

Afskrivninger 01.01.2000 (711.739) (1.817.793) (3.306.185)

Tilgang (35.815) (446.293) (1.675.840)

Afgang 0 0 0
Afskrivninger 31.12.2000 (747.554) (2.264.086) (4.982.025)

Bogført værdi 31.12.2000 31.519 1.389.647 0

Bogført værdi 31.12.1999 67.334 638.932 0

Noter
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2000 1999

kr. t.kr.

8. Indskudskapital
Saldo 01.01.2000 300.000 300

Årets til- og afgang 0 0

Saldo 31.12.2000 300.000 300

9. Reserve for driftskapital
Saldo 01.01.2000 1.400.000 1.400

Overført af årets resultat 0 0

Saldo 31.12.2000 1.400.000 1.400

10. Reserve for anlægsinvesteringer
Saldo 01.01.2000 706.266 955

Overført af årets resultat 714.900 (249)

Saldo 31.12.2000 1.421.166 706

11. Overført (underskud)/overskud
Saldo 01.01.2000 243.049 (194)

Overført af årets resultat (595.006) 437

Saldo 31.12.2000 (351.957) 243

12. Hensættelser
Saldo 01.01.2000 1.465.000 1.656

Tilgang 1.504.000 553

Afgang (1.365.000) (744)

Saldo 31.12.2000 1.604.000 1.465

Specifikation af hensættelser:
Hensættelse til færdiggørelse af besluttede og igangsatte

lokaleudbedringsprojekter 0 1.200

Hensættelse til nedtagning af udstillinger 974.000 165

Hensættelse til andet 630.000 100

Saldo 31.12.2000 1.604.000 1.465

Noter
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