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ARKENS VISION
Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse,
og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet.

ARKENS MISSION STATEMENT
ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring.

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst.

Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfun-
dets oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle
forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Det
er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den
enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske
udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet.

Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfor-
dring, baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse.

ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt
såvel som internationalt.  ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til
gavn for landets borgere.
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ARKENS  AKTIONSOMRÅDE
ARKEN er et statsanerkendt museum.  ARKEN skal gennem indsamling, registre-
ring, bevaring, forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikrin-
gen af Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter 1945. Museet
skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moder-
ne kunst.

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum.  ARKEN
henvender sig til alle aldersgrupper og lægger vægt på formidling over for børn
og unge. ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med andre kunst-
museer såvel lokalt som internationalt.

ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles
til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år prioritere at styrke ud-
bredelsen af kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden
forskning baseret på museets samling.

– Vi er til for publikums skyld.
Vi ønsker, at vore besøgende skal have en ny tanke med hjem.

Christian Gether
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I 2001 kom ARKEN under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.
Dette er ARKEN meget taknemmelig for og beæret over. Det er yderst vigtigt for museet og vil være
til stor inspiration for alle museets medarbejdere. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at sikre de
bedst mulige rammer for protektionen.
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Virksomhedsoplysninger

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
Hjemstedskommune: Ishøj
SE/CVR-nummer: 17 83 76 05

BESTYRELSE
Bestyrelsesformand Svend Jakobsen
Næstformand Lars Eskesen
Udvalgsformand Britta Christensen
Formand for Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger Agnete Sørensen
Økonomidirektør Ole Albæk Pedersen
Journalist Ole Lindboe
Direktør Carsten Aagaard (indtrådt i bestyrelsen pr. 1.1.02)
Amtsrådsmedlem Ebbe Salling (indtrådt i bestyrelsen pr. 1.1.02)

Personalerepræsentanter uden stemmeret
Vagtmester Povl Schøn
Regnskabsassistent Lillian Stark

Bestyrelsen afholdt 4 møder i 2001.

Birthe Nielsen og Helle Jarlmose trådte ud af bestyrelsen ved årsskiftet. ARKEN
ønsker at takke de to bestyrelsesmedlemmer for et stort og konstruktivt arbej-
de i bestyrelsen til gavn for museet og dets brugere.

DIREKTION
Direktør Christian Gether
Vicedirektør Lars Kirdan
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REPRÆSENTANTSKAB
I forbindelse med Amts- og Kommunalvalget i 2001 er der udpeget et nyt repræ-
sentantskab. Repræsentantskabets sammensætning ser herefter således ud:

Medlem Udpeget af
Margot E. Petersen Københavns Amt
Eva Amdisen Københavns Amt
Martin Arvedlund Københavns Amt
Kurt Bork Christensen Københavns Amt
Henrik Pohl Københavns Amt
Bent Sohn Thomsen Københavns Amt
Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune
Ove E. Dalsgaard Ballerup Kommune
Gert Raasdal Brøndby Kommune
Irene Lütken Gentofte Kommune
Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune
Peter Bendtsen Glostrup Kommune
Ida Clemmentsen Herlev Kommune
Britta Christensen Hvidovre Kommune
Conny Trøjborg Krogh Høje-Taastrup Kommune
Henrik Olsen Ishøj Kommune
Dorte Andersen Ledøje-Smørum Kommune
Ingolf Mathiesen Vallensbæk Kommune
Jens Svendsen Værløse Kommune

Repræsentantskabet holdt møde den 30. maj 2001. Her drøftedes årsberetnin-
gen for 2000 og museets planer for de kommende år.

REVISION
Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Kunstmuseet som debatforum
– få en ny tanke med hjem

CHRISTIAN GETHER

ARKEN Museum for Moderne Kunst betragter sin virksomhed som en del af
samfundets oplysningsprojekt over for borgerne – på samme måde som skoler,
universiteter og biblioteker er det.

Ligesom alle andre institutioner i vort samfund skal også ARKEN hver dag kunne
argumentere for sin eksistensberettigelse. Det gør museet ved at vise kunstud-
stillinger, der anlægger en anderledes vinkel på stoffet end den, man normalt ser.

Det er almindeligt anerkendt, at vi er på vej ind i vidensamfundet. Derfor er den
vigtigste kapital i en virksomhed dens ‘videnskapital’. Satsningen på vidensmedar-
bejderne er således forudsætningen for, at en virksomhed vil få succes i fremti-
den. På et kunstmuseum er det ikke mindst den viden, som det kunstfaglige
personale besidder, der afgør institutionens fremgang. Det er denne viden, der er
forudsætningen for, at der kan træffes de rigtige valg i forbindelse med udvikling
af koncepter for udstillinger og i forbindelse med kunsterhvervelser. Disse valg
er også udgangspunktet for den kunsthistoriske forskning.

Helt enkelt formuleret går forskning ud på at producere ny viden. Produktion af
ny viden er forudsætningen for al udvikling – det være sig på en kulturinstitution,
i det private erhvervsliv og i samfundet som sådan.

På ARKEN har vi formuleret en vision, der lyder som følger:
Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes
tilværelse, og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet.

I forlængelse af denne vision, som vi alle på ARKEN arbejder i henhold til, har vi
valgt følgende slogan: Få en ny tanke med hjem. For at vi kan skabe indhold i
dette slogan, er det nødvendigt, at vi hele tiden udvikler nye metoder inden for
den kunsthistoriske forskning. Vi skal hele tiden finde på nye måder at spørge til
det kunsthistoriske materiale for at kunne udvinde ny viden deraf. Viden som vi
kan give videre til vore besøgende.

Ethvert nyt kunstværk er en ny eksistenstolkning, en karakteristik, en kritik eller
en refleksion over grundlæggende eksistentielle forhold, som kræver sin egen
analysemetode. Derfor er det altid med en vis tøven og følen sig frem, at man
nærmer sig et helt nyt kunstværk. Ethvert kunstværk har sit eget sprog – og
derfor skal man ‘bryde dets kode’.
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På ARKEN har vi i det forløbne år erhvervet en lang række værker, som er
fremstillet inden for de seneste 2-3 år. Det drejer sig om værker, som kan anses
for ganske vanskeligt tilgængelige på det intellektuelle plan. På det følelsesmæssi-
ge plan er de imidlertid direkte aflæselige. Det er som om, man forstår dem
intuitivt, inden man er i stand til at sige noget om dem. De ramler direkte ind i
hjertekulen, inden de når at blive hvirvlet rundt i hjernevindingerne. Som eksem-
pler kan jeg nævne Tim Noble & Sue Websters Falling Apart fra 2001 og Mona
Hatoums Sous Tension fra 1999.

Disse kunstværker er for øjeblikket opstillede i ARKENs ‘Interne Galleri’. Udstil-
lingsrummet, som er mørkelagt, oplyses kun af det lys, som kommer fra kunst-
værkerne. Derved får rummet en mystisk, huleagtig karakter. Det drejer sig om
et spil mellem materialitet og immaterialitet, mellem lys og mørke, mellem spæn-
ding og henfald.

Mona Hatoums værk Sous Tension består af et gammelt groft tilvirket bord, hvor-
på og omkring der er anbragt en lang række hjemlige køkkenredskaber af metal.
Køkkenredskaberne er forbundet med el-ledninger, som også løber igennem en
lang række elektriske pærer. Med bestemte tidsintervaller løber der strøm igen-

Mona Hatoum
Sous Tension, 1999



12

nem genstandene. De lyser op, flimrer og højtalere giver irriterende, brummen-
de lyde fra sig. Den franske titel er oversat til dansk ‘under spænding’. Vores
forestilling om det hjemlige som trygt og fortroligt antastes. De ufarlige køkken-
ting bliver pludseligt levende og faretruende.

Mona Hatoum udtaler, at hun ønsker, at værket umiddelbart skal have en stærk
formel tilstedeværelse. Beskuerens fysiske erfaring skal generere en psykologisk
og følelsesmæssig reaktion.

Idet hendes værker taler til vore sanser, så berører de os på en meget direkte
måde. De giver ikke nogen entydige svar eller anvisninger, men de får os til at
stille spørgsmål ved “fundamentet for den verden vi lever i, som er grundlaget for
vore holdninger og forestillinger.” Hvad er hjemmet for eksempel? Trygt og varmt
eller neurotisk, fyldt med uro og spændinger.

Mona Hatoum er født i Libanon af palæstinensiske forældre og har levet i eksil i
London siden 1975. Hendes kunst omhandler således også forholdet vedrørende
national og kulturel identitet, som er en del af den standende globaliseringsdebat.

I samme udstillingsrum står en anden af museets nyerhvervelser. Det drejer sig
om Tim Noble & Sue Websters skulptur Falling Apart. Skulpturen er fremstillet af
ting, som kunstnerparret har smadret i forbindelse med heftige diskussioner og
ligefrem skænderier. Det drejer sig om porcelæn, flasker, et stereoanlæg og meget
mere. Dette affald er limet sammen til en farvestrålende kugle. Når denne kugle
belyses fra en bestemt vinkel og afstand, danner den et skyggebillede, der viser
silhuetten af to personer. Silhuetten viser de to kunstneres profil. Kunstnernes
selvportræt er således dannet ved hjælp af affaldsprodukter fra deres eget liv og
parforhold. Værket er en kritisk kommentar til vor tids forbrug-og-smid-væk kul-
tur. Det har stærke eksistentielle undertoner, idet det skildrer mennesket som
produkt af forbrugersamfundet. Det synes at påstå, at den enkeltes identitet og
menneskelighed i virkeligheden bygger på alt det, som man smider væk.

Falling Apart kan ses som en nytolkning af Platons hulemetaforik. I Platons fortæl-
ling er skyggerne på hulens endevæg symbol på, at mennesket befinder sig i en
skyggeverden, som er et vrangbillede at den egentlige virkelighed. Hos Noble og
Webster er der imidlertid en sarkastisk negation på færde. For Platon er den
egentlige virkelighed ideernes evige verden, som vi kun kan nå ved at bruge vor
fornuft. I Noble & Websters tilfælde er det tværtimod skraldet, det materielle
affald, der er den ‘evige’ verden. Det kaster sine skygger ind på væggen og skaber
derved billederne af identitet og menneskelighed. Det forrevne og hullede i skyg-
gerne siger noget om denne identitet og menneskeligheds tilstand i vor tid.

Det er værker, som i deres direkte kommunikation til tilskueren er forholdsvis
let fattelige, og som ved nærmere analyse viser sig at besidde dybere, mere intel-
lektuelle lag.
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Sous Tension og Falling Apart giver anledning til lange debatter imellem vore gæster
indbyrdes og med vore kunsthistorikere, der viser om i kunstværkerne, fordi de
er til at forholde sig til ud fra hver enkelts erfaring om livet. Debatterne munder
som regel ud i, at der udvikles nye tolkninger af værkerne, og på den måde – i
dialogen – ‘får den enkelte en ny tanke med hjem’.

For os på ARKEN er det vigtigt, at museumsgæsten netop føler denne trang til
debat. I en tid hvor massemediernes envejskommunikation bliver stadig mere
dominerende, hvor meningsdannelsen bliver stadig mere monopoliseret, er det
vigtigt, at kunstmuseet etablerer sig som frirum for den frie meningsudveksling.
Vi ønsker ikke, at kunstmuseet skal være et sted, hvor folk tyste bevæger sig
rundt på knirkende gulve. På ARKEN er det kunsten, der rumsterer og kræver
gæstens opmærksomhed. Vi vil gerne give anledning til, at vore gæster bevæges,
udfordres til stillingtagen og debat og udvikler nye tolkninger af værkerne. Der-
ved bliver kunstmuseet til fremtidens debatforum.

Citat fra “Mona Hatoum interviewed by Janice Antoni”, New York, 1998
(Mona Hatoum: Domestic Disturbance, MASS, MOCA 2001)

Sue  Webster og Tim Noble
Falling Apart, 2001
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Bestyrelsens beretning

I 2001 lykkedes det for ARKEN at skabe stor opmærksomhed om sit virke i
internationale museumskredse med udstillingen ‘Skrigets Ekko’. ARKEN havde
lånt en lang række af Edvard Munchs hovedværker, bl.a. det verdenskendte Skrig,
af Munch-museet i Oslo. Munchs hovedværker var sammenstillet med værker af
moderne kunstnere som Saura, Kounellis, Warhol, Johns og Kirkeby, der åbent
fortæller om inspirationen fra Edvard Munch. Udstillingen blev åbnet af Norges
Dronning Sonja på særdeles festlig og højtidelig vis.

Det er bemærkelsesværdigt, at et så nyt museum som ARKEN kan låne så fine og
kostbare værker til en udstilling. Det medførte bl.a., at udstillingskataloget i dag
sælges fra museer i hele Europa. De forskningsbaserede artikler i kataloget be-
tød endvidere, at ARKENs direktør Christian Gether blev inviteret til at frem-
lægge sin nyfortolkning af maleriet Skrig i norsk fjernsyn.

ARKEN havde under ‘Skrigets Ekko’ besøg af ‘Friends of MOMA / New York’.
Denne globalt sammensatte gruppe, der rejser rundt til kunstmuseer i hele ver-
den, valgte at besøge ARKEN på en studietur til Skandinavien. De var meget
begejstrede for Munch-udstillingen. ARKENs direktør orienterede dem om mu-
seets idégrundlag (vision og mission) og om, hvorledes denne omsættes i praksis.
‘Friends of MOMA’ gav udtryk for, at de anså ARKEN for et nytænkende og godt
drevet kunstmuseum.

I februar åbnede H.K.H. Dronning
Sonja af Norge ARKENs store for-
årsudstilling SKRIGETS EKKO.
Her studerer dronningen Edvard
Munchs hovedværk Skrig sammen
med ARKENs direktør Christian
Gether og museets bestyrelsesfor-
mand Svend Jakobsen.
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Den 15. marts 2001 fejrede ARKEN sin 5 års fødselsdag ved at invitere alle
indbyggere i de nærmeste kommuner gratis på museet. Mere end 3.000 lokale
fødselsdagsgæster var med til at fejre ARKENs fødselsdag med kaffe og en kæm-
pe fødselsdagskage skænket af SSP, ARKENs nye partner i caféen.

En anden mærkedag i 2001 var den 30. maj, hvor ARKENs gæst nr. 1.000.000
trådte ind på museet. Gæsten, en besøgende fra Sverige, vandt en tur til Madrid
sponsoreret af luftfartsselskabet IBERIA og gratis adgang til en række af Madrids
meget fine museer.

Syv kæmpestore lagkager med ARKENs logo,
kaffe, saftevand og småkager forsvandt som dug
for solen, og udstillingerne summede af liv og
aktivitet, da museet i anledning af sin fem års
fødselsdag holdt nabodag med gratis adgang til
kunsten. Mere end 3.000 mennesker mødte op
for at fejre dagen.

Kagerne – som var sponsoreret af ARKENs sam-
arbejdspartner SSP – blev skåret for af ARKENs
personale.

Det svenske par Jan og Eva Engsmar fra Malmø
blev gæster nr. henholdsvis 999.999 og 1.000.000,
da de den 30. maj besøgte ARKEN. Dermed blev
de også de glade modtagere af en kunstrejse for
to til Madrid, som ARKEN sammen med flysel-
skabet IBERIA begavede museets gæst nr. 1 mil-
lion med.

Gavebilletten blev sammen med en stor buket
blomster og penge til to Madrid-museumskort
overrakt af ARKENs direktør Christian Gether
og Charlotte Højsteen fra flyselskabet IBERIA
(t.h.).
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I efteråret viste ARKEN udstillingen THE WILD WEST. Her var der for første gang i Europa mulighed
for at se en udstilling, der stillede spørgsmål ved den traditionelle fremstilling af Amerikas Vilde
Vesten.

ARKENs protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra overværede åbningen. Her studerer hun Deborah
Butterfields værk Orion fra 1988 sammen med (f.v.) Direktør for Denver Art Museum, Lewis Sharp,
Formand for Undervisnings- og Kulturudvalget i Københavns Amt, Lars Abel, Direktør for Buffalo Bill
Historical Center, Robert Pickering,  ARKENs direktør Christian Gether og museets bestyrelsesfor-
mand Svend Jakobsen.
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I foråret havde museet også den store glæde at kunne præsentere sine gæster
for en udstilling med værker af Gerhard Richter. Udstillingen bestod af 27 vær-
ker, som var udvalgt af kunstneren. Det drejede sig om maleri, fotografi, original-
værker og ‘editions’. Udstillingen gav et koncentreret vue over bredden i kunst-
nerens mangeårige produktion. Udstillingen blev vist i samarbejde med ifa i
Stuttgart og Goethe Institut København.

Hen over sommeren viste ARKEN udstillingen ‘Øjets Attrå’ i samarbejde med
Moderna Museet i Stockholm. Denne meget fine fotoudstilling med 224 centrale
værker fra Moderna Museets meget store fotosamling blev især set af mange
svenske gæster, som benyttede sommeren og den nye Øresundsbro til et besøg
på den danske side af Sundet.

Efterårets store udstilling ‘The Wild West’ blev til efter meget generøse lån fra
Denver Art Museum, Denver, Colorado og The Buffalo Bill Historical Center i
Cody, Wyoming. Udstillingen bestod både af klassiske og moderne kunstværker
såsom malerier, fotografier og skulpturer. Herudover var det vilde vestens oprin-
delige befolkning repræsenteret ved en lang række meget smukke kunstgenstan-
de i form af farvestrålende tæpper, beklædningsgenstande og et originalt india-
nertelt fra ca. 1820. Udstillingen blev åbnet af museets protektor H.K.H Prinsesse
Alexandra.

Wild West udstillingens sammenstilling af traditionel vestlig kunst og den oprin-
delige befolknings egne kunstudtryk er en ny måde for ARKEN at tilrettelægge
kunstudstillinger på. Udstillingen appellerede især til de yngste gæster. Skoletje-
nesten afholdt et usædvanligt stort antal rundvisninger for skoler og gymnasier.
Udstillingen viste sig særdeles velegnet til at indgå i en bred vifte af undervis-
ningsforløb på tværs af stort set hele uddannelsessektoren.

Mellem 60 og 100 børn deltog dagligt i ARKENs
efterårsferie-workshop om indianermagi. Børne-
ne smykkede sig med fjer og ansigtsmaling, hvor-
efter de gik på opdagelse i udstillingen THE WILD
WEST sammen med en af ARKENs omvisere.
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Den 5. november åbnede H.K.H. Prinsesse Alexandra Carnegie Art Awards årli-
ge maleriudstilling. Carnegie Art Award havde valgt ARKEN som første station
for årets maleriudstilling, som skulle turnere over hele Norden og London.
Prinsesse Alexandra overrakte under en meget festlig åbningshøjtidelighed en
række priser og stipendier til 4 af udstillingens kunstnere. Safri Duo satte sit
præg på åbningshøjtideligheden med et meget dynamisk musikindslag.

Den 4. november var ARKEN vært for åbningen
af Carnegie Art Award 2001. Det var fjerde gang,
at Carnegieprisen – Nordens største kunstpris
– blev uddelt.

H.K.H. Prinsesse Alexandra overværede åbnin-
gen og blev vist rundt i udstillingen af direktør
for Moderna Museet, Lars Nittve (t.h.) og
ARKENs direktør, Christian Gether.

Carnegie Art Award gav et bud på den bedste,
aktuelle malerkunst i Norden. Juryen havde ud-
valgt 22 nordiske kunstnere til Carnegie Art
Award 2001, deriblandt fire danske: Kaspar Bon-
nén, Peter Carlsen, Kehnet Nielsen og Christian
Schmidt-Rasmussen.

H.K.H. Prinsesse Alexandra fik lejlighed til at tale
med flere af kunstnerne, bl.a. Kaspar Bonnén (t.h.)
og Peter Carlsen (i baggrunden).
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Udstillingen kunne ses i ca. 3 uger på ARKEN. Efter premieren på ARKEN blev
udstillingen vist i Kunstnernes Hus i Oslo, på Victoria Miro Gallery, London,
Kópavogur Art Museum, Island, Konstakademien, Stockholm og Kunsthalle
Helsinki.

ARKENs store Kunstakse blev den 1. december indtaget af kunstnergruppen Ny
Abstraktion. Gruppen markerede med denne udstilling deres 25 års jubilæum.
Kunstnerne havde skabt en række værker med udgangspunkt i Kunstaksens mar-
kante arkitektur. Udstillingen fortsatte indtil marts 2002.

SAMLINGEN
Ud over indkøb af en lang række danske og nordiske kunstværker, har ARKEN
suppleret samlingen med internationale kunstnere. Museet har gennem især ind-
købene af Mona Hatoums Sous Tension og Tim Noble og Sue Websters Falling
Apart styrket samlingens kvalitet og identitet markant. Hertil kommer værker af
blandt andet Olafur Eliasson, Douglas Gordon og Jonathan Monk. Museet vil i de
kommende år bestræbe sig på at følge disse fine internationale erhvervelser op
med en øget forskningsaktivitet med udgangspunkt i museets egen samling.

I alt købte ARKEN i 2001 22 nye værker ind til samlingen. Det Weinbergerske
Familiefond donerede et værk af Margrete Sørensen til ARKEN. Billedkunstne-
ren Thorbjørn Lausten donerede 9 værker på papir til ARKEN.

ARKENs samling blev i 2001 for første gang vist
ved en særudstilling uden for museet. Östergöt-
lands Länsmuseum i Linköping viste særudstil-
lingen GRÄNSLAND med 49 værker fra AR-
KENs samling. Med udstillingen i Sverige fik
ARKEN ikke alene mulighed for at vise sin sam-
ling, det var samtidig en enestående mulighed
for at profilere sig i det svenske.

Elisabeth Toubro
Hårarabesk I, 1998
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UDLÅN FRA SAMLINGEN TIL ANDRE MUSEER
Samlingen har nu opnået en så høj kvalitet, at den første forespørgsel fra et
udenlandsk museum om lån af store dele af samlingen til en særudstilling er
realiseret. Fra 28. oktober 2001 til 19. april 2002 viste Östergötlands Länsmuseum
ARKENs samling på særudstillingen ‘Gränsland’. ARKEN lånte 39 meget store
værker til museet i Linköping. Museet er meget stolt over udstillingen i Sverige.

FORSKNING
Museet forsker i overensstemmelse med kravene i museumsloven. Forskningen
foregår hovedsagelig i forbindelse med museets udstillinger.

Sammen med Humanistisk Forskningscenter og Københavns Universitet afholdt
ARKEN i september 2001 et internationalt forskningsseminar med titlen: ‘Fra-
ming Photography – Fotografiet, institutionerne og historieskrivningen’. Semina-
ret blev dels afholdt på ARKEN, dels på Københavns Universitet. Seminaret, der
havde oplægsholdere fra 5 forskellige lande, blev meget vellykket og også velbe-
søgt. Over 125 universitetsstuderende og lærere deltog i begge konferencedage.
ARKEN anser dette internationale forskningssamarbejde som en yderligere be-
kræftelse af, at museet i sine forskningsaktiviteter er på rette spor.

ARKEN afholdt selv i oktober et seminar om ‘kulturmødet’. Seminaret tog ud-
gangspunkt i Mona Hatoums værk Sous Tension og i andre internationale kunst-
neres værker med samme tema. Biografen var fyldt til sidste plads med især
gymnasielærere og elever fra de nærmeste gymnasier. Seminaret har efterfølgen-
de fået megen ros fra de deltagende gymnasier. ARKEN har modtaget mange
opfordringer om at gentage arrangementer af denne type.

COMMUNITY BUILDING
OG SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET
ARKEN har også i 2001 arbejdet med at styrke sin rolle som et aktiv for den
lokale og regionale udvikling. En direkte aflæselig indikation af ARKENs betyd-
ning for lokalområdet er, at de nærmeste ejendomsmæglere anvender museet i
deres annoncering over for potentielle huskøbere. ARKEN anser dette for at
være en meget konkret, men også meget vigtig markering af, at museet har en
rolle at spille i udviklingen af hele regionen.
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Museet har gennem samarbejde med bl.a. Wonderful Copenhagen, Scandlines og
CitySamverkan i Malmø, og gennem sit gode samarbejde med pressen, medvir-
ket til at synliggøre København og Øresundsregionen som et attraktivt erhvervs-
og turistområde. Museets direktør, Christian Gether, har deltaget som foredrags-
holder ved en række turismerelaterede konferencer. Museet prøver gennem
disse aktiviteter at øge synligheden af den ‘Community Building-effekt’, en så
stor kulturinstitution som ARKEN har lokalt, regionalt og nationalt.

ARKEN konkretiserede i 2001 en 3-årig aftale med software-giganten ORACLE.
ARKEN er meget glad for dette samarbejde, der giver museet adgang til at an-
vende de nyeste og mest avancerede databaseprodukter fra ORACLE. Museet
har samtidig haft den glæde at kunne give samtlige ORACLE-ansatte i Danmark
et medlemskab af klubARKEN. ARKEN ser frem til et tæt og godt samarbejde
med ORACLE i de kommende år.

ÅRETS RESULTAT
På trods af angrebet på World Trade Center i New York den 11. september med
den deraf følgende psykologiske afmatning og økonomiske opbremsning kom
ARKEN ud af 2001 med et pænt resultat. Museet blev besøgt af over 157.000
gæster. Det er et meget tilfredsstillende resultat for museet, da det budgetterede
besøgstal for 2001 var 150.000.
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Økonomi

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.

ARKEN står også i de kommende år over for betydelige økonomiske udfordrin-
ger. Der vil være behov for betydelige investeringer i bygningen, bygningsvedlige-
hold, i museets sikkerhed og øvrige museumsfunktioner. Disse investeringsbe-
hov begrænser museets muligheder for at styrke museets egen samling. Museet
vil derfor intensivere søgningen efter ekstern finansiering med henblik på at for-
søge at opfylde de kommende års kapitalbehov.

ØKONOMISKE NØGLETAL
ARKEN går ud af 2001 med et overskud på 134.000 kr. mod budgetteret 70.000
kr. Dette resultat er opnået til trods for, at museet har brugt ekstraordinære
midler til:

• Investeringer i forøget museumssikkerhed
• Investeringer i museets klimastyringssystemer
• Investeringer i billedbehandlingsværktøjer
• Forskellige større IT-investeringer herunder til biblioteket og til samlingen

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2001 fremgår af følgende to figurer:
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Amtstilskud
33% (12,6 mio.)

HVOR FIK ARKEN PENGENE FRA I 2001
I alt 38,3 mio. kr. (excl. huslejetilskud)

HUR
13% (5,1 mio.)

Finanslovens §21
17% (6,5 mio.)

Andre tilskud og sponsorer
7% (2,7 mio.)

Entré- og medlemsindtægter
16% (6,2 mio.)

Kommercielle indtægter
13% (4,9 mio.)

Andet
1% (0,3 mio.)

Udstillinger, samlingen
og formidling
35% (13,5 mio.)

Kultur og børn
8% (2,9 mio.)

Marketing, PR og klubARKEN
13% (5,1 mio.)

Ejendom
17% (6,3 mio.)

Kommercielle omkostninger
10% (3,9 mio.)

Administration og ledelse
15% (5,9 mio.)

Overskud
0% (0,1 mio.)

Afskrivninger
2% (0,6 mio.)

HVORDAN ANVENDTE ARKEN MIDLERNE I 2001
I alt 38,3 mio. kr. (excl. husleje)
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Organisations- og personaleudvikling

ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet man-
ge kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle
medarbejdere skal have en internaliseret forståelse af museets vision og mission
statement og dermed føle sig som ‘museumsejere’ med en forpligtelse til at give
museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs
besøgende.

Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt integreret i det daglige arbej-
de og i de ugentlige personalemøder. Museet anvender samtidig betydelige mid-
ler til opkvalificering og kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige
personalegrupper.

Centralt i dette arbejde står de årlige strategidage. Hvert år i september invite-
res hele ARKENs personale til en hel dags diskussioner om museet og dets
virkemåde. Det er travle dage karakteriseret af et meget højt engagement og en
iderigdom. Det virker særdeles inspirerende i det daglige arbejde for alle.

Strategidag 2001 resulterede i ikke mindre end 20 forbedringsdagsordener, for-
muleret af medarbejderne og rettet mod både interne og eksterne udfordringer.
Hovedindholdet i forslagene gik på en stadig forøgelse af den museumsfaglige
kvalitet og forøgelse af service over for de besøgende. Der er efterfølgende
dannet projekt- og arbejdsgrupper rundt om alle dagsordener med inddragelse
af stort set hele museets personale. Målet er at gennemføre forbedringer på alle
dagsordener inden næste strategidag.

Parallelt med disse bestræbelser forsøger ARKEN gennem brugerundersøgelser
at komme i dialog med museets gæster om museets formidling, generelle virke-
måde og deres forventning til et besøg på ARKEN. Det er vigtigt for ARKEN ikke
at fremstå som en fjern og ophøjet institution, som man som gæst ikke kan få i
tale. Der er for museet ingen tvivl om, at forudsætningen for, at museet er “en del
af samfundets oplysningsprojekt over for borgerne”, er, at der foregår en løben-
de dialog med brugerne.

Brugerundersøgelser er et resultat af et igangværende CRM-projekt, der skal
styrke bevidstheden om vigtigheden af at skabe faste og loyale kunderelationer
til så mange gæster og grupper som muligt. ARKEN har fået uvurderlig støtte til
CRM-projektet af det globale konsulentfirma Andersen, der har stillet sin store
ekspertise inden for dette område til rådighed for ARKEN. Og der er hentet
nødvendig støtte til de medfølgende hardware og software behov gennem sam-
arbejdsaftalerne med ORACLE og Steria.
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ARKEN investerer mange kræfter i at opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal føle sig som ‘museums-
ejere’ med en forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs besøgende.
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Edvard Munch
Skrig, 1893

Værket blev vist på udstillingen SKRIGETS EKKO 3.2. - 5.6. 2001
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Formidling

UDSTILLINGER
ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2001:

Skrigets Ekko
3.2.-5.6. 2001
• Ud over Edvard Munchs hovedværk Skrig bestod udstillingen af 49 hovedværker

af Munch (25 malerier, 6 tegninger og 18 stykker grafik) samt 61 værker fra
perioden 1945-2000 skabt af en række af periodens betydeligste kunstnere

• Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri
• Seminar i samarbejde med Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde
• Kataloget blev trykt på dansk i 6000 eksemplarer og engelsk i 2000 eksemplarer
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 89.335

ARKENs Samling
10.2.-28.10. 2001
• 58 værker med hovedvægt på nye erhvervelser af bl.a. Wolfgang Tillmans, Richard

Billingham, Jouko Lehtola, Massimo Vitali, Kaspar Kaum Bonnén og John Kørner
• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 129.906

I efteråret 2001 erhvervede ARKEN to centrale kunstværker til samlingen: Sous
Tension af Mona Hatoum og Falling Apart af kunstnerne Tim Noble og Sue Webster.
Disse to værker blev i december installeret i Internt Galleri.

• Seminar i forbindelse med installationen af Mona Hatoums værk Sous Tension.

Bill Brandt
Marts 1952

Værket blev vist på udstillingen ØJETS ATTRÅ
– Fotohistoriens bedste billeder. 150 års fotografi fra
Moderna Museets samling 16.6. - 26.8. 2001
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Gerhard Richter
7.4.-27.5. 2001
• Udstillingen bestod af 27 værker udvalgt af Gerhard Richter selv i samarbej-

de med den tyske kunstudvekslingsorganisation ifa (Institut für Auslandsbe-
ziehungen)

• Installeret i Grafikgalleriet
• Katalog fra ifa blev solgt under udstillingen
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 30.514

Øjets Attrå – Fotohistoriens bedste billeder
150 års fotografi fra Moderna Museets samling
16.6.-26.8. 2001
• Udstillingen bestod af 219 fotografiske værker udlånt af Moderna Museet i

Stockholms fotosamling.
• Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri
• Katalog fra Moderna Museet blev solgt under udstillingen
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 18.788

The Wild West
Maleri, fotografi, skulptur og indiansk kunsthåndværk fra Det Ameri-
kanske Vesten
8.9. 2001-20.1. 2002
• Udstillingen bestod af 228 værker udlånt af Denver Art Museum og Denver

Public Library samt Buffalo Bill Historical Center, Cody
• Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri
• 2-dages fotoseminar i samarbejde med Danmarks Humanistiske Forsknings-

center og Københavns Universitet Amager
• Kataloget blev trykt på dansk i 3000 eksemplarer og engelsk i 1000 eksempla-

rer
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 43.109

Gerhard Richter
Betty, 1991

Værket blev vist på udstillingen
GERHARD RICHTER

7.4. - 27.5. 2001



29

Ansel Adams
Måne og Half-dome – Yosemite, 1960

Værket blev vist på udstillingen THE WILD WEST – Maleri, fotografi, skulptur og indiansk kunsthåndværk fra Det Amerikanske Vesten
8.9. 2001 - 20.1. 2002
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RUM 2001 – Ny Abstraktion
1.12. 2001 - 3.3. 2002

For første gang siden Ny Abstraktion valgte at opløse sig selv i 1988, udstillede den legendariske danske kunstnergruppe igen sammen. De 13 danske
kunstnere, som både arbejder med store formater og med at integrere værk og udstillingsrum, skabte en række værker specifikt til ARKENs kunstakse.
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Carnegie Art Award 2001
4.-25.11. 2001
• Udstillingen bestod af 51 værker af 22 nominerede nordiske billedkunstnere.

Selve prisoverrækkelsen foregik på ARKEN. Udstillingen blev realiseret med
støtte fra Carnegie Holding

• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet
• Carnegies katalog blev solgt under udstillingen
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 8.140

RUM 2001 – Ny Abstraktion
1.12. 2001-3.3. 2002
• Udstillingen bestod af 19 værker udført til ARKENs Kunstakse af tidligere

medlemmer af kunstnergruppen Ny Abstraktion: Merete Barker, B.v.H.H.S.,
Viera Collaro, Torben Ebbesen, Hjördis Haack, Klaus Hilligsøe, Peter Holck,
Tonny Hørning, Claus Jensen, Finn Mickelborg, Niels Nedergård, Margrete
Sørensen og Eva Öhrling

• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet
• Kataloget blev trykt på dansk i 1000 eksemplarer
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 4.992

UDSTILLINGER OG UNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE
En meget stor andel af museets gæster er børn og unge. I alt besøgte næsten
30.000 børn og unge museet i 2001. En stor del af fortjenesten for denne succes
skyldes et stort og seriøst arbejde i ARKENs Skoletjeneste. Samtidig passede
Wild West-udstillingen særdeles godt til en lang række undervisningsforløb på
tværs af hele uddannelsessystemet.

ARKEN anser Skoletjenesten som en hjørnesten i sine kerneaktiviteter. Museets
filosofi er at løfte børnene op til kunsten. Det er vigtigt, at børnene møder kun-
sten på samme vilkår som museets øvrige gæster. Og det klarer børnene storar-
tet. Børn i alle aldre har deres egen alvor, og har ofte en forbløffende evne til at
aflæse selv meget avanceret kunst. Undervisningstilbuddene på ARKEN er der-
for centreret omkring de store udstillinger og om ARKENs samling.

UNDERVISNING I TILKNYTNING TIL ARKENS UDSTILLINGER

Skrigets Ekko (3.2.-5.6. 2001)
I forlængelse af udstillingen indbød Skoletjenesten folkeskolens mellemste klas-
setrin til dramaworkshop med skuespillerne Søren Hauch-Fausbøll og Torben
Zeller. Efter en omvisning i udstillingen, hvor eleverne bl.a. skulle skrive en kort
novelle om et af billederne, var der bygget scene og samlet kostumer til drama
og rollespil i museets Koncertsal. Her instruerede skuespillerne i, hvordan for-
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tællinger og billeder kan sætte dramatiske forløb i gang. Eleverne var med i den
skabende proces: De komponerede historien, agerede roller og optrådte som
fortællere.

Skrigets Ekko blev også introduceret til lærerne ved lærerkurser. Til udstillingen
blev der produceret undervisningsmateriale i tre niveauer (3.-6. klasse; 7.-10.
klasse; gymnasieniveau).

ARKENs Samling (10.2.-28.10. 2001)
For gymnasieskolen arrangerede Skoletjenesten et heldagsseminar med den dan-
ske kunstner Mads Gamdrup. Under overskriften ‘Kunst og Virkelighed’ satte
seminaret fokus på, hvordan kunstnerne bevidst spiller op til vores opfattelse af
fotografiet som en 1:1 gengivelse af virkeligheden. Seminaret lagde således op til
debat om, hvorvidt man kan kalde fotografiet for ‘virkeligt’.

Seminaret inddrog en anden, mindre udstilling på ARKEN, nemlig Gerhard Rich-
ter (6.4.-27.5. 2001), da Richter i sine malerier arbejder med referencer til foto-
grafiet. I grå toner maler Richter malerier efter fotografier, avisfotos, egne fotos
og amatørsnapshots, og børnene blev på den måde stillet over for et billede af
billedet af virkeligheden.

Skoletjenesten arrangerede endvidere et lærerkursus med den danske kunstner
Susan Hinnum. Hinnum gav sit bud på, hvad samtidskunsten vil os, og hvordan vi
griber den an.

The Wild West (8.9. 2001-20.1. 2002)
I forbindelse med udstillingen arrangerede ARKEN et lærerkursus, der blev en
kæmpe succes med over 70 deltagere. Udstillingens idé samt undervisningstil-
bud og -materiale blev præsenteret. Endvidere præsenterede museets skoletje-
neste det tværfaglige samarbejde mellem Nationalmuseet, Zoologisk Have og
ARKEN. Udstillingen blev i det hele taget utrolig benyttet af skoler. Skoletjene-
sten gennemførte et væld af omvisninger. I denne periode var hver femte besø-
gende på museet et barn.

Ud over omvisninger arrangeredes en workshop, hvor 8 femteklasser deltog. De
klippede fjer, lærte indiansk tegnsprog, malede skind og ansigter. Til alle aktivite-
ter, fik de kyndige introduktioner udarbejdet af Signe Greve Kristensen og Lis-
beth Jørgensen, begge studerende ved Indianske Sprog og Kulturer og omvisere
på Nationalmuseet.

Carnegie Art Award 2001 (4.-25.11. 2001)
Udstillingen Carnegie Art Award var en enestående chance for at se og diskute-
re de bedste malerier i nordisk samtidskunst. Udstillingen åbnede mulighed for
at diskutere den nyeste samtidskunst og maleriet som del af en vibrerende visuel
kultur. Der var omkring 5 omvisninger for skoler om ugen i udstillingen.
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ANDRE UNDERVISNINGSAKTIVITETER I 2001

Grantofteskolen
Først på efteråret indledte Skoletjenesten et særligt tæt samarbejde med Gran-
tofteskolen i Ballerup om at tilrettelægge et længerevarende forløb med to 7.
klasser i Wild West-udstillingen. Forløbet bekræftede de mange muligheder, der
ligger i at indgå samarbejde om længerevarende forløb, men gjorde det også
meget klart, at det kræver meget arbejde og stor styring fra vores side i form af
målsætningsdefinitioner, kunstfagligt som pædagogisk.

Det er vigtigt, at flest muligt af aktiviteterne, der iværksættes for eleverne, fore-
går på ARKEN, så stedet bliver velkendt og føles trygt.

Så til Søs – lærerkursus for Natur og Teknik (12.9. 2001)
I et forsøg på at inddrage det naturvidenskabelige fagområde i Skoletjenestens
aktiviteter blev der udarbejdet undervisningsmateriale rettet især mod matema-
tikundervisningen i de små klasser i Folkeskolen. Der afholdtes lærerkursus om
museets arkitektur for Natur og Teknik-undervisere med særligt henblik på at
klæde dem på til at benytte undervisningstilbuddet: ‘Så til Søs’.

Mødet mellem forskellige fagområder er indimellem vanskeligt, men også meget
inspirerende og udfordrende, samt gør det meget nærværende at styrke dialo-
gen med de fagområder, som vi som kunstmuseum måske ikke hidtil har forbun-
det os så meget med.

Soldaten i Baghaven (6.11. 2001)
Web-fortællingen: ‘Soldaten i Baghaven’ er en ny og eksperimenterende måde at
formidle kultur- og kunsthistorie på. Fortællingen handler om Danmark anno
1945 og ses med en piges og en drengs øjne. I fortællingen kan der åbnes for
information om de genstande og elementer, der optræder i filmen, og som er
hentet fra 16 danske kulturinstitutioners samlinger og består bl.a. af musik, lyd-
klip, fotos, gamle filmklip, tegneserier, ugeblade og billeder. Den oplevelsesorien-
terede form er henvendt til børn i alderen 9-12 år.

Web-fortællingen er integreret i ARKENs nye hjemmeside og åbner derfor for
første gang reelt mulighed for fjernundervisningsforløb med inddragelse af mate-
riale fra museet.

Kulturmødet
I december afholdt vi et to-dages kulturseminar, der tog sit udgangspunkt i Mona
Hatoums værk Sous Tension. Seminaret foregik på ARKEN. Dagene forløb godt, og
vi fik mange positive tilbagemeldinger fra undervisere og elever. Der deltog 80
elever og 60 lærere fra skoler, alle beliggende i Storkøbenhavn.
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Alle oplæggene handlede om kulturmødet i en æstetisk sammenhæng, hvilket
gav indblik i et anderledes positivt og befordrende element ved kulturmødet end
det perspektiv, der formidles i den aktuelle debat i medierne. I medierne er
kulturmødet jo desværre ofte meget negativt valoriseret og præsenteret som
undergravende for dansk kultur og identitet.

Der var ud over de deltagende klasser meget stor interesse for dagene fra un-
dervisernes side, hvilket vil betyde, at temaet fremover sandsynligvis bliver del af
de forløb, de måtte deltage i på ARKEN og de forløb, de har lyst til at undervise
i på deres respektive institutioner.

Sanddagen
Den årlige Sanddag blev afholdt den 8. juni. Vanen tro blev alle børnehaver og
folkeskoler i Københavns Amt indbudt. Næsten 3.800 børn deltog, mod 3.400
børn i 2000. Sanddagen voksede endnu engang i omfang og blev en meget stor
succes. Stranden foran museet var fyldt med børn.

Årets tema var Odysseus’ rejse. Ud af strandens sand modellerede børnene så
godt som alle figurerne fra fortællingen: Skylla med de seks hoveder, Kyklopen
med det ene øje, Odysseus i hans båd osv. Stranden blev på få timer til en frise,
der gengav den græske myte på bedste vis.

Der var rekordstort deltagerantal ved ARKENs
årlige sanddag fredag den 8. juni, hvor næsten
3.800 børn sammen med deres lærere forvand-
lede den flade strand i Ishøj Strandpark til et
bakket landskab af flotte sandskulpturer.
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Besøgstallet

Besøgstallet var i 2001 tilfredsstillende. I særdeleshed trak Munch-udstillingen
mange mennesker i foråret. Februar og marts måned blev årets mest besøgte
måneder med henholdsvis 25.123 og 23.679 besøgende. I alt var der 157.425
gæster til museets udstillinger, hvilket er mere end 7.000 flere end budgetteret.

Museet er meget glad for og stolt over, at mange børn besøgte museet i 2001
som led i undervisningen i billedkunst i folkeskolen og på gymnasiet/HF. I alt
besøgte 29.421 børn museet i 2001, svarende til 18,7% af det samlede besøgstal.
Wild West-udstillingen var især et stort aktiv for museets Skoletjeneste. Den
medvirkede til en vækst i børne-besøgstallet fra 2000 med ca. 8.000 børn og
unge.

Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst var 30,36 kr. mod budgette-
ret 32,67 kr. Den lavere gennemsnitspris skal ses i sammenhæng med det stærkt
forøgede antal børn og unge, der besøgte museet. ARKEN er som statsaner-
kendt museum forpligtet til at give fri entré til alle grupper fra alle typer af
uddannelsesinstitutioner.

ARKENs besøgstal fordeler sig således:

1997 1998 1999 2000 2001

Voksne 72.624 115.419 96.866 90.068 85.664

klubARKEN 0 8.332 8.328 9.527 9.245

Børn op til 15 år 4.308 9.066 8.214 6.564 7.559

Pensionister 10.214 24.804 17.290 20.440 16.433

Studerende 7.380 15.186 17.016 13.074 9.850

Skole-/gymnasieelever 4.290 16.875 21.086 15.027 21.862

Arrangementer 1.771  4.942  2.994 5.317 6.812

I alt 100.587 194.624 171.794 160.017 157.425
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klubARKEN

klubARKEN havde ved årsskiftet 2001/2002 tegnet 3.657 medlemskaber. Heraf
består størstedelen af parmedlemskaber. ARKEN er således gennem sin klub i
dialog med et relativt stort antal enkeltpersoner.

klubARKEN var også i 2001 et stort aktiv for museet. Formidlingen af kunst til
medlemmerne skete især gennem invitationer til alle klubbens medlemmer til
alle ferniseringer og gennem afholdelse af 13 arrangementer på og uden for
ARKEN. Disse var meget velbesøgte. Således deltog 705 klubmedlemmer i de 7
klubarrangementer, der fandt sted på ARKEN.

klubARKEN udviklede i 2001 et nyt og meget udvidet klubmagasin. Klubben
udsender årligt 3 magasiner til medlemmerne. ARKEN har fået meget positiv
respons fra medlemmerne på det nye magasin.

Der er særlig fokus på klubARKEN. Museet havde håbet på en større vækst i
medlemstallet i klubben. ARKEN vil i 2002 arbejde på at opnå et forøget med-
lemstal. Målsætningen er at gå ud af 2002 med over 4.250 klubmedlemmer.

Kulturelle arrangementer

Der blev afholdt i alt 41 kulturelle arrangementer i 2001 med 3.334 gæster mod
3.935 gæster til 36 arrangementer i 2000. Nettoudgiften for museet på disse
aktiviteter har været ca. 1,0 mill. kr.

ARKENs kulturelle arrangementer mærkede i særlig grad den afmatning, der
fandt sted efter den 11. september. Det satte sit præg på årets samlede besøgstal.
Museet vil forsøge yderligere at styrke de kulturelle arrangementer gennem kva-
litetsudvikling og markedsføring for derigennem at sikre et tilfredsstillende be-
søgstal til denne del af museets aktiviteter.

Museets koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet KoncertArt. KoncertArt
har afholdt 24 koncerter i 2001. KoncertArt tilrettelægger et koncertprogram,
der dækker klassisk musik, jazz, børnekoncerter og musikdramatik. Samarbejdet
med KoncertArt fungerer godt.
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I 2001 blev der afholdt 56 kommercielle arran-
gementer på ARKEN. Især større private firma-
er benyttede ARKEN som ramme for bl.a. kon-
ferencer, produktpræsentationer og andre
business-to-business aktiviteter.

Kommercielle arrangementer

Der blev afholdt 56 kommercielle arrangementer i 2001. Det var i langt de fleste
tilfælde større private firmaer, der lejede lokaler til konferencer, produktpræsen-
tationer, salgsmøder, middagsselskaber og andre business-to-business aktiviteter.
Bruttoindtægten på de kommercielle arrangementer var 1,3 mill. kr. Det er et
meget tilfredsstillende resultat.

Museet foretog i 2001 relativt store investeringer i en langsigtet markedsførings-
kampagne af ARKEN som møde- og konferencecenter og styrkede gennem ny-
ansættelser museets salgs- og markedsføringsrettede aktiviteter.  ARKEN for-
venter at kunne fastholde sin markedsandel i 2002.



38

Butikken

Butikken havde i 2001 en omsætning på ca. 2.7 mill. kr. Butikken gav et overskud
i 2001 på ca. 250.000 kr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Butikken er inde i en god udvikling, hvor der arbejdes målrettet på at skabe gode
driftsmæssige resultater i tæt sammenhæng med museets øvrige aktiviteter. Sam-
tidig viser brugerundersøgelser, at stort set alle museets gæster opfatter et be-
søg i butikken som en integreret del af museumsbesøget. Museet søger derfor at
styrke butikkens rolle som del af den besøgendes oplevelse af ARKEN.

Caféen

ARKENs café blev i 2001 bortforpagtet til Select Service Partners (SSP), som er
en del af Compass Group. Den tidligere forpagter DDCKS udnyttede en salgs-
option i samarbejdsaftalen til at afhænde forpagtningen til SSP. Museet har etab-
leret et meget fint samarbejde med sin nye samarbejdspartner SSP om den dag-
lige drift af caféen og i forbindelse med kommercielle arrangementer og
ferniseringer.

Omsætningen i caféen inkl. arrangementer har været på over 4,8 mill. kr. Det er
et meget tilfredsstillende resultat.

I 2001 indgik ARKEN et samarbejde med SSP
som forpagter af ARKENs café. Fra caféen kan

museets gæster nyde den fantastiske udsigt
over Køge Bugt.
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Kunsterhvervelser i 2001

Fra ARKENs start har der været lagt vægt på, at museet opbygger en egen sam-
ling, som kan supplere de øvrige udstillingsaktiviteter. Museet lægger afgørende
vægt på at styrke samlingen kvalitativt 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

I 2001 ERHVERVEDE ARKEN FØLGENDE VÆRKER
TIL STYRKELSE AF SAMLINGEN

KØB I 2001

Morten Buch Jørgensen
Couple, 2000
Olie på lærred, 200 x 200 cm

Morten Buch Jørgensen
Lines, 2001
Olie på lærred, 220 x 220 cm

Morten Buch Jørgensen
Boot, 2000
Olie på lærred, 220 x 220 cm

Olafur Eliasson
The Cartographic Series, 2000
Fotogravure, 25 dele, i alt 300 x 300 cm

Douglas Gordon/Jonathan Monk
Untitled, 2001
Blandede medier, 80 x 50 x 50 cm

Mona Hatoum
Sous Tension, 1999
Blandede medier, 200 x 500 x 420 cm
Erhvervet med støtte fra Statens Museumsnævn
og Augustinusfonden

Claus Jensen
Fire ens arealer i samme farve placeret på hver
væg i ARKENs spids, 2001
Akryl på finér, 122 x 122, 122 x 122, 244 x 61,
61 x 244 cm

John Kørner
Postkontor, 2000
Akryl på lærred, 150 x 180 cm

John Kørner
BIO LAND, 2001
Akryl på lærred, 180,5 x 200,5 cm

John Kørner
Linien, 2001
Akryl på lærred, 180 x 200 cm

John Kørner
Skov, 2000
Akryl på lærred, 150,5 x 180,03 cm

Shirin Neshat
Fervor, 2000
Fotografi, sølvgelatine tryk, 103,5 x 128 cm
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Tim Noble & Sue Webster
Falling Apart, 2001
Assemblage, 76,2 x 71,1 x 63,5 cm
Erhvervet med støtte fra Statens Museumsnævn
og Ny Carlsbergfondet

Gerhard Richter
Bridge 14. Feb 45, 2000
Offsettryk, 1/50, 46,5 x 35 cm

Gerhard Richter
Erster Blick, 2000
Offsettryk, 82/100, 41 x 36 cm

Erik Steffensen
Arizona, 2001
Fotografi, C-print, 44 x 62 cm

Erik Steffensen
Arizona, 2001
Fotografi, C-print, 44 x 62 cm

Erik Steffensen
Arizona, 2001
Fotografi, C-print, 44 x 62 cm

Erik Steffensen
Arizona, 2001
Fotografi, C-print, 44 x 62 cm

Erik Steffensen
Arizona, 2001
Fotografi, C-print, 44 x 62 cm

Erik Steffensen
Arizona, 2001
Fotografi, C-print, 44 x 62 cm

Eva Öhrling
Rapunzel 1-V, 2001
Akryl på finér, 5 dele à 280 x 280 cm

DONATIONER I 2001

Thorbjørn Lausten
Uden titel, u.å.
Tegning, bly, akvarel, gouache og collage på papir,
48,5 x 63,4 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, u.å.
Tegning og akvarel på papir, 48,5 x 63, 5 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, u.å.
Tegning, bly, grafit og collage af papirstrimler på
papir, 63 x 48,5 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, u.å.
Tegning, bly, grafit og akvarel, 48,4 x 63,4 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, u.å.
Tegning, bly, grafit, akvarel, gouache og collage af
papirstrimler på papir, 76,5 x 56,8 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, 1991
Tegning, bly, grafit, akvarel og collage af papirstrim-
ler på papir, 76 x 56,7 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, 1991
Tegning, bly, akvarel og collage af papirstrimler
på papir, 76 x 56,6 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, 1988
Tegning og akvarel på papir, 76 x 56,2 cm
Gave fra kunstneren

Thorbjørn Lausten
Uden titel, 1987
Tegning, bly og collage af papirstrimler på papir,
73,9 x 58,9 cm
Gave fra kunstneren

Margrete Sørensen
Året 2001, 2001
Tegning, grafit og akryl på papir, 2 dele,
27 x 27 cm, 26,5 x 27 cm
Gave fra Det Weinbergerske Familiefond

DEPOSITA I 2001

Freddie A. Lerche
P4 – 01, 2001
Akryl på lærred, 163 x 163 cm
Deponering fra Ny Carlsbergfondet

Freddie A. Lerche
P6 – 0, 2001
Akryl på lærred, 162 x 142 cm
Deponering fra Ny Carlsbergfondet
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Martin Bigum
National Retreat (Millenium), 1996
Til udstillingen ‘Den danske Helt i 1000 år’,
Museet på Koldinghus

Mads Gamdrup
Nat, 1998
Til Scandinavia House: The Nordic Center in
America, New York

Tal R
Umuligt notat, 1999
Til Scandinavia House: The Nordic Center in
America, New York

Udlån fra ARKENs samling i 2001

SAMLET UDLÅN TIL EN SÆRUDSTILLING AF ARKENS SAMLING
Fra oktober 2001 frem til april 2002 blev følgende værker fra samlingen vist på
udstillingen ‘Gränsland – ur ARKENs samling’, Östergötlands Länsmuseum i
Linköping.

Martin Erik Andersen
Lampestrik (Apokalypsis Katapafsis), 1999

Richard Billingham
Untitled, 1994

Peter Bonde
PFH, 1993
IFH, 1993
LFH, 1993

Christian Boltanski
Les Lits, 1997-98

Kaspar Kaum Bonnén
Uden titel, 1999
Uden titel, 2000

Nancy Burson
First Beauty Composite: Bette Davis, Audrey Hep-
burn, Grace Kelly, Sophia Loren & Marilyn Monroe
and Second Beauty Composite: Jane Fonda, Jacque-
line Bisset, Diane Keaton, Brooke Shields & Meryl
Streep, 1982

Sophie Calle
Mother, 1990

Torben Christensen
PCH, VHS (Pacific Coast Highway, vir Heroicus Sub-
limis), 1998
Ekstatisk Melankoli, 1998

Keith Cottingham
Fictitious Portrait (Single), 1993
Fictitious Portrait (Double), 1993
Fictitious Portrait (Triple), 1993

Richard Deacon
Piltdown, 1999

Torben Ebbesen
Caprice, 1999

Olafur Eliasson
The Cartographic Series, 2000

Günther Förg
Ohne Titel, 1992
Ohne Titel, 1992
Ohne Titel, 1992

John Kørner
Skov, 2000

Peter Land
Pink Space, 1995

Shirin Neshat
Fervor, 2000

Tal R
To Koreanere, 1998

Andres Serrano
Klansman (Great Titan of the Invisible Empire),
1990

Erik Steffensen
Christiansborg Slot, København, 1998
Nøgenstudie, København, 1998
Nøgenstudie, København, 1998
Sorte Alper, 1997

Lene Stæhr
Gravity I-III, 1998

Superflex
Superflex Biogas in Africa, 1997

Wolfgang Tillmans
Adam, Vest & Cat, 1991
Lily, 1997
Last Still Life, New York, 1995
Indian Corn & Pomegranate, 1994

Elisabeth Toubro
En konstruktion af mellemrum, 1995
Konstruktion med forskudte konturer, 1995
Gennemsigtig konstruktion med stiplet kontur, 1995
Hårarabesk 1 og 2, 1998
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ARKEN Museum for Moderne Kunst takker alle sponsorer, samarbejdspartnere
og fonde for et godt samarbejde i 2001.

Steria indgik i 2000 en foreløbig 3-årig samarbejdsaftale med ARKEN. Steria
opstiller en IT-referenceinstallation, som ARKEN bruger i sin daglige drift. Refe-
renceinstallationen bliver af Steria 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.

Andersen indgik ultimo 1999 en foreløbig 3-årig samarbejdsaftale med ARKEN.
Andersen bidrager især med virksomhedsrådgivning og med kontant støtte til
større udstillinger. Museet ser med meget store forventninger frem til et godt og
tæt samarbejde til fælles glæde og gavn.

ORACLE Danmark har i 2001 indgået en aftale med ARKEN om at levere
databaser, udviklingshjælp og applikationer til udvidelse af ARKENs samlede IT-
platform. Museet ser med meget store forventninger frem til et godt og tæt
samarbejde til fælles glæde og gavn.

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

IBERIA tegnede et udstillingssponsorat i forbindelse med Dalí-udstillingen i
1999. Samarbejdet giver ARKEN mulighed for at benytte IBERIAs flyforbindelser
i forbindelse med rejser til udenlandske museer, konferencer m.v.

KLS Digital har indgået en barteraftale med museet, således at ARKEN meget
favorabelt kan få produceret skiltemateriale af forskellig type til formidling af
udstillingerne.

Hertz Bogtrykkergården A/S støttede med grafisk design og produktion til
diverse tryksager.

Statens Museumsnævn har ydet støtte til danske kunstnerhonorarer i for-
bindelse med udstillingerne på ARKEN og har refunderet erhvervelsesmoms i
forbindelse med indkøb af kunstværker i udlandet.

Sponsorer og fonde som har støttet 
ARKEN Museum for Moderne Kunst i 2001
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Statens Museumsnævn ydede også en væsentlig støtte i forbindelse med
ARKENs to betydeligste kunstindkøb i 2001. Sous Tension af Mona Hatoum og
Falling Apart af Tim Noble og Sue Webster.

Augustinus Fonden ydede en afgørende støtte i forbindelse med indkøbet af
Mona Hatoums Sous Tension.

Ny Carlsbergfondet ydede en afgørende støtte i forbindelse med indkøbet af
Tim Noble og Sue Websters Falling Apart.

L.F. Foghts Fond støttede produktionen af kataloget til udstillingen Skrigets
Ekko.

Augustinus Fonden støttede produktionen af kataloget til udstillingen Skri-
gets Ekko.

Beckett-Fonden støttede produktionen af kataloget til udstillingen Skrigets
Ekko.

BG Fonden støttede produktionen af kataloget til udstillingen Skrigets Ekko.

Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond støttede produktionen af kataloget til ud-
stillingen Skrigets Ekko.

Det Weinbergerske Familiefond støttede produktionen af kataloget til ud-
stillingen Skrigets Ekko.

Rosendahls Bogtrykkeri støttede produktionen af kataloget til udstillingen
Skrigets Ekko.

BilledService A/S støttede produktionen af plancher til udstillingen Skrigets
Ekko.

Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond støttede produktionen af kataloget til ud-
stillingen RUM 2001 – Ny Abstraktion.

Det Weinbergerske Familiefond bidrog til virkeliggørelsen af udstillingen
RUM 2001 – Ny Abstraktion.

Statens Musikråd støttede ARKENs koncertserie i 2001.

Jazzforbundet støttede ARKENs koncertserie i 2001.

Beckett-Fonden støttede ARKENs koncertserie i 2001.
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Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj,
Solrød og Vallensbæk Kommune bidrog alle til virkeliggørelse af den årlige
Sanddag.

TOMS gav slik i lange baner i forbindelse med ARKENs sommerferiearrange-
ment for børn: ‘Fotograf for en dag’.

BG Fonden bidrog til CD-rom produktionen ‘ARKEN på spil’ med Martin og
Ketil. CD’en blev produceret færdig primo 2002.

Frimodt-Heineke Fonden bidrog til CD-rom produktionen ‘ARKEN på spil’
med Martin og Ketil. CD’en blev produceret færdig primo 2002.

C.W. Strandes Legatfond bidrog til CD-rom produktionen ‘ARKEN på spil’
med Martin og Ketil. CD’en blev produceret færdig primo 2002.

Danmarks Humanistiske Forskningscenter støttede seminaret ‘Framing
Photography’, som blev afholdt på Københavns Universitet og ARKEN.

Dansk Identitet muliggjorde afholdelsen af 2 seminardage på ARKEN for ele-
ver og lærere om kulturmødet i æstetisk sammenhæng.
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Regnskabspåtegning

Ishøj, den 4. marts 2002

BESTYRELSE

Svend Jakobsen Lars Eskesen
Formand Næstformand

Britta Christensen Ole Albæk Pedersen

Ole Lindboe Agnete Sørensen

Carsten Aagaard Ebbe Salling

DIREKTION

Christian Gether Lars Kirdan
Direktør Vicedirektør
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Revisionspåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for ARKEN Museum for
Moderne Kunst for året 2001.

DEN UDFØRTE REVISION
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincip-
per tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet over-
bevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisio-
nen 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 vurderet, om årsregnskabets informatio-
ner 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 retvisende
billede af Den Selvejende Institutions aktiver og passiver, økonomiske stilling
samt resultat.

København, den 4. marts 2002

Deloitte & Touche
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kjeld Chr. Bøg John Menå
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

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 sponsorind-
tægter indtægstføres i den periode, de vedrører.

klubARKEN medlemskontingenter indtægtsføres i takt med, at de modtages.

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

UDSTILLINGS- OG ARRANGEMENTSOMKOSTNINGER
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af regnskabsårets udløb,
hensættes der fuldt ud til nedtagningsomkostninger.

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige direkte omkostnin-
ger 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 afsættes
beregnet feriepengeforpligtelse.
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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 bestyrelsesbeslutninger.
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ARKENs filosofi er at løfte børnene op til kunsten. Det er vigtigt, at børnene møder kunsten på samme vilkår som museets
øvrige gæster. Og det klarer børnene storartet. I alt besøgte 29.421 børn og unge ARKEN i 2001. Det svarer til 18,7% af det
samlede besøgstal.

Edvard Munch
Bohemens død, 1917-18
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Resultatopgørelse for 2001

Note 2001 2000

kr. t.kr.

1 Nettoomsætning 11.087.864 10.758

2 Tilskud fra Stat,  Amt og HUR 35.918.836 34.929

3 Øvrige tilskud 2.743.773 3.710

5 Nedskrivning af årets kunsterhvervelser (2.228.466) (1.676)

4,5 Udstillings- og arrangementsomkostninger (17.002.285) (17.087)

Bruttofortjeneste 30.519.722 30.634

4,5,6 Administrationsomkostninger (25.513.847) (26.703)

Salgsomkostninger (4.800.425) (3.751)

Andre driftsudgifter (349.047) (452)

Resultat af primær drift (143.597) (272)

Finansielle indtægter 279.167 393

Finansielle udgifter (1.535) (1)

ÅRETS RESULTAT 134.035 120

der er fordelt således:

9 Henlagt til reserve for driftskapital 900.000 0

10 Henlagt til reserve for anlægsinvesteringer (1.421.166) 715

11 Henlagt til reserve for overført overskud/(underskud) 655.201 (595)

I alt fordelt 134.035 120
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Balance pr. 31.12. 2001

AKTIVER

Note 2001 2000

kr. t.kr.

Indretning af lejede lokaler 38.537 31

7 Immaterielle anlægsaktiver i alt 38.537 31

Inventar og driftsmidler 1.342.703 1.390

Kunstværker 0 0

7 Materielle anlægsaktiver i alt 1.342.703 1.390

Anlægsaktiver i alt 1.381.240 1.421

Varebeholdninger 801.888 844

Debitorer 243.321 576

Andre tilgodehavender 941.348 334

Periodeafgrænsningsposter 1.851.006 1.965

Tilgodehavender i alt 3.035.675 2.875

Likvide beholdninger 4.235.576 5.273

Omsætningsaktiver i alt 8.073.139 8.992

AKTIVER I ALT 9.454.379 10.413
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Balance pr. 31.12. 2001

PASSIVER

Note 2001 2000

kr. t.kr.

Egenkapital

8 Indskudskapital 300.000 300

9 Reserve for driftskapital 2.300.000 1.400

10 Reserve for anlægsinvesteringer 0 1.421

Disponeret egenkapital 2.600.000 3.121

11 Overført overskud/(underskud) 303.245 (352)

Egenkapital i alt 2.903.245 2.769

12 Andre hensættelser 655.000 1.604

Hensættelser i alt 655.000 1.604

Omkostningskreditorer 3.087.381 3.203

Offentlig gæld 484.639 478

Øvrig gæld 1.453.791 1.363

Periodeafgrænsningsposter 870.323 996

Gæld i alt 5.896.134 6.040

PASSIVER I ALT 9.454.379 10.413

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 1-4 år.
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Finansieringsanalyse for 2001

2001 2000

kr. t.kr.

Resultat ifølge resultatopgørelsen 134.035 120

Heri fratrukne afskrivninger 2.815.459 2.158

2.949.494 2.278

Herfra trækkes/tilføjes

Køb af kunstværker (2.228.466) (1.676)

Køb af inventar og driftsmidler (547.067) (2.775.533) (1.197)

173.961 (595)

Herfra fratrækkes/tilføjes

Ændring i varebeholdninger 41.703 (161)

Ændringer i tilgodehavender (159.998) (895)

Ændringer i hensættelser (949.000) 139

Ændringer i kreditorer og skyldige omkostninger (143.886) (1.211.181) 1.990

ÅRETS ÆNDRINGER I LIKVIDE MIDLER (1.037.220) (605)

Likvide midler 01.01. 2001 5.272.796 5.878

LIKVIDE MIDLER 31.12. 2001 4.235.576 5.273
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Noter

2001 2000

kr. t.kr.

1. Nettoomsætning

Entré- og arrangementsindtægter 7.321.663 6.981

klubARKEN medlemskontingenter 835.650 716

Varesalg, Butik 2.689.307 2.810

Forpagtningsafgift, Café 241.244 251

11.087.864 10.758

2. Tilskud fra Stat,  Amt og HUR

Statstilskud 6.513.940 6.434

Driftstilskud, Københavns Amt 12.553.500 12.141

Huslejetilskud, Københavns Amt 11.760.000 11.762

Tilskud, HUR 5.091.396 4.592

35.918.836 34.929

3. Øvrige tilskud

I øvrige tilskud indgår et særligt projekttilskud fra Kulturbro 2000 på

0 mio. kr. (2000: 2,3 mio. kr.) til udstillingen MENNESKET.

4. Personaleudgifter

Lønninger 13.762.828 12.880

Sociale udgifter, pension 805.320 671

Øvrige 775.402 696

15.343.550 14.247

De samlede personaleudgifter indgår med kr. 7.617.594 (2000: t.kr.6.958) i udstillings- og arrangementsomkostninger

og med kr. 7.725.956 (2000: t.kr.7.289) i administrationsomkostninger.

Det samlede honorar og den samlede løn til bestyrelse og direktør i 2001 udgør i alt kr.1.018.000 mod t.kr 978 i 2000.

Der har i gennemsnit været ansat 41,5 medarbejdere i 2001 mod 40,5 i 2000.
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Noter

2001 2000

kr. t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Årets afskrivninger udgør 586.993 482

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør 2.228.466 1.676

2.815.459 2.158

De samlede afskrivninger indgår med kr. 586.993 (2000: t.kr. 482) i administrationsomkostninger.

De samlede nedskrivninger indgår med kr. 2.228.466 (2000: t.kr. 1.676) i nedskrivning af årets kunsterhvervelser.

6. Administrationsomkostninger

I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med 16,1 mio. kr. (2000: 16,2 mio.),

hvoraf husleje udgør 11,8 mio. kr. (2000: 11,8 mio.) og øvrige ejendomsudgifter ekskl. driftsløn udgør 4,3 mio. kr.

(2000: 4,4 mio.).

Indretning af Inventar og
lejede lokaler driftsmidler Kunstværker

kr. kr. kr.

7. Anlægsaktiver

Anskaffelsespris 01.01. 2001 779.073 3.653.733 4.982.025

Tilgang 46.245 579.943 2.228.466

Afgang 0 (90.585) 0

Anskaffelsessum 31.12. 2001 825.318 4.143.091 7.210.491

Afskrivninger 01.01. 2001 (747.554) (2.264.086) (4.982.025)

Tilgang (39.227) (547.766) (2.228.466)

Afgang 0 11.464 0

Afskrivninger 31.12. 2001 (786.781) (2.800.388) (7.210.491)

Bogført værdi 31.12. 2001 38.537 1.342.703 0

Bogført værdi 31.12. 2000 31.519 1.389.647 0
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Noter

2001 2000

kr. t.kr.

8. Indskudskapital

Saldo pr. 01.01. 2001 300.000 300

Årets til- og afgang 0 0

Saldo 31.12. 2001 300.000 300

9. Reserve for driftskapital

Saldo pr. 01.01. 2001 1.400.000 1.400

Overført af årets resultat 900.000 0

Saldo 31.12. 2001 2.300.000 1.400

10. Reserve for anlægsinvesteringer

Saldo pr. 01.01. 2001 1.421.166 706

Overført af årets resultat (1.421.166) 715

Saldo 31.12. 2001 0 1.421

11. Overført overskud/(underskud)

Saldo pr. 01.01. 2001 (351.956) 243

Overført af årets resultat 655.201 (595)

Saldo 31.12. 2001 303.245 (352)

12. Hensættelser

Saldo pr. 01.01. 2001 1.604.000 1.465

Tilgang 355.000 1.504

Afgang (1.304.000) (1.365)

Saldo 31.12. 2001 655.000 1.604

Specifikation af hensættelser:

Hensættelse til nedtagning af udstillinger 355.000 974

Hensættelse til andet 300.000 630

Saldo 31.12. 2001 655.000 1.604
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