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VIsIoN oG MIssIoN

VIsIoN

Et besøg på arKEN skal sætte et nyt perspektiv på 
den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klo-
gere på sig selv og dermed på livet.

 
MIssIoN statEMENt
arKEN skal være et internationalt museum med en 
stærk regional forankring.
 
arKEN skal præsentere den ypperste danske og in-
ternationale kunst.
 
Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og 
universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt 
over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at for-
midle forskningsbaseret viden om de tolkninger af 
tilværelsen, som findes i kunsten.

Det er formidling af de indsigter, der findes i kun-
sten, 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 udfordring baseret på kvalitet, ind-
sigt og fordybelse. 
 
arKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kul-
turelle udvikling nationalt såvel som internationalt. 
arKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling 
til gavn for landets borgere.

ForMÅL 
oG aNsVarsoMrÅDE
arKEN er et statsanerkendt museum. arKEN skal 
gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning 
og formidling inden for moderne kunst virke for sik-
ringen af Danmarks kulturarv. Museet skal udbrede 
kendskabet til og belyse tilstande og forandringer in-
den for moderne kunst.

arKEN er både et lokalt, et regionalt og et interna-
tionalt 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 kunstmuseer lokalt såvel som 
internationalt.

arKEN styrker løbende sin samling og udstiller de 
nye værker. samlingen stilles til rådighed for forskning. 
Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af 
resultater af såvel museets egen forskning som anden 
forskning baseret på museets samling. 

Dialog ved olafur 
Eliassons Your nego-
tiable panorama

Museumsgæster ved åbningen af 
Hans scherfig – Velkommen i junglen
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LEDELsEsBErEtNING

2010 var året, hvor arKEN fuldt ud kunne drage 
nytte af de nye gallerier og publikumsarealer. Erfarin-
gerne fra det første år er, at tilbygningerne giver et 
markant løft til museumsoplevelsen. De nye lokaler 
giver os mulighed for at modtage vores besøgende 
på en indbydende måde og skaber bedre rammer 
for den besøgendes møde med kunsten. Vores gæster 
har taget meget positivt imod det nye arKEN, som 
bl.a. er muliggjort via en generøs støtte fra annie & 
otto Johs. Detlefs’ Fonde oJD.

2010 var i lighed med 2009 et år i skyggen af finanskri-
sen. Det betød, at arKEN tilpassede sit aktivitetsniveau 
til den økonomiske situation og tilsvarende løbende 
tilpassede organisationen til de ændrede omstændig-
heder. på trods af den finansielle krise kunne arKEN 
i 2010 præsentere fire internationale og tre danske 
udstillinger, forskningsbaserede kataloger, artikler og 
bulletin samt formidling på nye digitale platforme. 

arKEN viste i løbet af året Miró, oluf Høst, Direk-
tørens Valg, De vilde 80’ere samt Hans scherfig. Des-
uden åbnede UtopIa 2 med Katharina Grosse i ar-
KENs kunstakse, som sidst på året blev overtaget af 
UtopIa 3 og olafur Eliassons store installation Din 
blinde passager. UtopIa-projektet rejser spørgsmå-
let om, hvilke forestillinger, der driver os som men-
nesker i dag. Med udgangspunkt i UtopIa-værkerne 
ønsker museet at diskutere forskellige opfattelser af 
“det gode liv” med sit publikum. UtopIa-projektet 
har eksempelvis udmøntet sig i en lang række initia-
tiver såsom forskning i utopi-begrebet og museologi, 
debatarrangementer og udadvendte undervisnings-
aktiviteter for børn og unge. arKEN tror på, at denne 
form for aktiviteter bliver endnu mere relevante i 
fremtidens kunstmuseum. 

De tre UtopIa-udstillinger og arKENs internatio-
nale udstillinger blev gjort mulige gennem betydelig 
støtte fra Nordea-fonden. 

Der blev i alt føjet otte nye værker til museets samling 
i 2010 heriblandt pascale Marthine tayous skulptur 
Fashion Street og Fritz Bornstücks maleri The Politely 

Declined (Coupé Decalé) - begge gaver fra annie & 
otto Johs. Detlefs’ Fonde oJD – samt Grayson perrys 
gobelin The Walthamstow Tapestry, som blev depone-
ret fra Dresing Collection, London.

arKENs kunstpris og rejselegat blev uddelt i marts. 
alle modtagere var yngre internationale kunstnere: 
den indiske samtidskunstner Bharti Kher modtog 
kunstprisen, og Ferdinand ahm Krag og Hans Hamid 
rasmussen fik rejselegaterne. arKENs kunstpris og 
rejselegat er doneret af annie & otto Johs. Detlefs’ 
almennyttige Fond.

arKEN er meget taknemmelig for den store støtte, 
museet modtager fra fonde, virksomheder og privat-
personer. Uden disse tilskud, donationer og gaver ville 
det ikke være muligt at realisere arKENs store inter-
nationale udstillinger og fantastiske projekter.

arKEN havde fornøjelsen at byde Folketingets Kul-
turudvalg velkommen i foråret 2010. Kulturudvalget 
kom for at høre mere om bl.a. museumsledelse og 
fremtidens kunstmuseum. Det blev et positivt og 
fremadrettet møde med direktionen, der efterfølgen-
de viste udvalget rundt på museet. 

Derudover lagde Københavns Kulturborgmester pia 
allerslev vejen forbi arKEN for bl.a. at drøfte mulig-
hederne for tættere samarbejde mellem Københavns 
Kommune og arKEN - Kulturborgmesteren var bl.a. 
interesseret i at høre mere om arKENs indsats i for-
hold til børn og unge.

De kommercielle områder gik godt på trods af den 
generelle tendens til tilbageholdenhed og forsigtighed. 
arKENs gæster har nydt godt af det inspirerende ud-
bud af designervarer i shoppen, dejlig mad, hygge og 
den smukke udsigt i caféen samt KrEatIVs mange 
tilbud til børn og unge bl.a. Familiesøndage, digitale 
workshops og undervisningsforløb.

på baggrund af Kulturarvsstyrelsens brugerundersø-
gelse fra 2009 der viste, at unge mellem 14 og 29 år 
er underrepræsenteret på de danske museer, fik ar-

LEDELsEsBErEtNING



6

LEDELsEsBErEtNING

KEN i 2010 midler til projektet ”Kunstmuseet og ikke-
brugere mellem 15 og 25 år” fra Kulturarvsstyrelsen. 
Museet samarbejdede derfor med Undervisnings- og 
Uddannelsescentre om at udvikle og gennemføre 
brobygningsforløb for unge, der ikke normalt bruger 
museet. projektet løber over 2½ år.

KLUB arKEN har fastholdt sine trofaste medlemmer 
og endda set en fin tilgang af nye medlemmer. De 
mange nye initiativer og fordele, som arKEN giver 
medlemmerne, er blevet meget vel modtaget – hos 
både ’gamle’ og nye medlemmer. ErHVErVsKLUB 
arKEN har fastholdt sit medlemstal – dog er enkelte 
medlemmer desværre faldet fra i årets løb, men nye 
er heldigvis kommet til. Der har været god efterspørg-
sel på afholdelse af arrangementer på arKEN, der 
nu med udvidelserne har mange og meget forskellige 
lokaler til rådighed til kommercielle formål bl.a. semi-
narer, produktfremstød, foredrag, middage, bryllupper, 
netværksmøder osv. arKENs koncerter var også i 
2010 velbesøgte med en pæn belægningsprocent.

Museet skal til stadighed udfordre sig selv, tænke ud 
over sine egne rammer og til stadighed positionere sig 
bedst muligt i det fremtidige museumslandskab. Dette 
skete i 2010 ved at analysere og udforske kravene til 
fremtidens kunstmuseum. arbejdet foregik inden for 
rammerne af projektet om fremtidens kunstmuseum, 
som blev muliggjort via en bevilling fra Kulturarvs-
styrelsen. projektets resultater blev debatteret på et 
stort seminar sidst på året med forskere og muse-
umsfolk fra ind- og udland. 

arKENs indsats på forskningsområdet var i 2010 i 
endnu højere grad end hidtil i fokus – ikke kun i forbin-
delse med de enkelte udstillinger og samlingen, men 
i lige så høj grad i forhold til analyserne af fremtidens 
kunstmuseum og UtopIa. Ud over det internationale 
seminar om fremtidens kunstmuseum kom der også 
en ny arKEN Bulletin med titlen Utopic Curating 
ud af forskningsindsatsen. I forskningsøjemed vægter 
arKEN desuden samarbejde med universitetsmiljøet 
og andre museer højt. arKEN sidder derfor sammen 
med Moesgård Museum og Naturama i en tænke-
tank, som omhandler radikal museumsinnovation. 

arKEN fortsatte sin bestræbelse på at være i front 
med kommunikation og formidling via de digitale me-
dier i 2010. Museet afholdt hele 46 digitale workshops 
og stillede ipods touch med udstillings- og samlingsre-
levant formidling til rådighed for de besøgende. Mu-
seet er endvidere på både Facebook og Youtube. Ved 
at være med fremme inden for nye digitale medier får 
arKEN mulighed for at nå ud til et større, bredere og 
mere internationalt publikum. arKEN kommer i dia-
log med både brugere og ikke-brugere, hvilket giver 
museet mulighed for at målrette sin kommunikation. 

arKENs samarbejde på lokalplan med bl.a. Ishøj Kom-
mune og strandparken er vigtigt. arKEN er i dialog 
med lokale samarbejdspartnere om udvikling af naturen 
omkring museet og andre perspektivrige projekter.  

alt i alt endnu et godt år for arKEN, der i 2011 run-
der de 15 år. Det ny museum blev kørt rigtigt godt til 
i 2010 og er ved indgangen til 2011 parat til endnu 
flere internationale udstillinger og mange besøgende.  

pascale Marthine tayou, 
Fashion Street, 2010
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ForVENtNINGEr

Efter et godt og udfordrende 2010 med markante 
udstillinger, tilbageholdenhed og nødvendige organi-
satoriske tilpasninger kom arKEN godt i gang med 
2011. Den finansielle krise er endnu ikke overstået, og 
økonomien overvåges som altid meget nøje, men en 
god begyndelse på året får trods alt følgeskab af både 
optimisme og begejstring på museet. 

I 2011-2013 får særudstillingerne på arKEN det over-
ordnede tema passion & indsigt. Det er af største be-
tydning, at museet velovervejet og analytisk gør brug 
af nye medier, nye formidlingsformer og nyt udstillings-
design som midler til at inspirere og engagere. på den 
måde sikrer vi museets relevans for nye generationer 
og fremtidige brugere af museet. Vi skal som museum 
gøre vores bedste for at videregive og udbrede den 
passion og indsigt, som kunsten tilbyder vores samfund. 
arKEN særudstillinger – passion & indsigt støttes over 
den treårige periode af Nordea-fonden.

Gennem det meste af foråret og forsommeren kan 
man opleve anna anchers pasteller og Hans scherfigs 
jungledyr. UtopIa 3 med olafur Eliassons røgfyld-
te tunnel kan museets gæster opleve stort set hele 
2011.  

til sommer åbnes en stor udstilling med tyske an-
selm reyle, der er et af hovednavnene i en ny bølge 
af kunstnere, der har genoplivet og fornyet den ab-
strakte kunst. reyles værker er fascinerende kompo-
sitioner af forførende materialer og overflader.

I efteråret åbner arKEN en enestående Warhol & 
Basquiat-udstilling med værker af de to kunstnere og 
tillige med en række fællesværker. Udstillingen giver 
indblik i et usædvanligt samarbejde mellem to kunst-
neriske temperamenter, der på mange måder fremstår 
som hinandens modsætninger. Her fortælles historien 
om Warhol og Basquiat. om tiden, kunstnerrollerne, 

ForVENtNINGEr tIL 2011

Lys for enden af tunnellen. til venstre Biaksen – til højre 
olafur Eliassons installation Din blinde passager udefra
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ForVENtNINGEr

myterne og om de to kunstneres gensidige fascinati-
on, der drev deres enestående samarbejde og skabte 
gnister i deres værker. 

på forskningssiden er fremtidens kunstmuseum og 
UtopIa stadig i fokus. Hvordan skal kunstmuseer 
positionere sig i fremtidens samfund, og hvorledes 
kan museerne bedre imødekomme kravene fra 
fremtidens selvinvolverende bruger, det participative 
menneske? Hvilken ny museal praksis skal kunstmu-
seerne i fremtiden kunne bringe i spil for at sikre 
relevans og være dagsordensættende? Disse spørgs-
mål hører til blandt de mange emner, som arKEN 
søger at skabe større viden om gennem sin forsk-
ningspraksis i 2011.

Der bliver i april 2011 afholdt en konference om 
utopier og samtidskunst i forlængelse af den treårige 
UtopIa-udstillingsrække, der er muliggjort gennem 
en generøs støtte fra Nordea-fonden. 

arKEN har stor glæde af de mange fonde, virksom-
heder og organisationer, der hyppigt afholder arrange-
menter på arKEN og deltager i aktiviteter på museet 
– det kan være som erhvervsklubmedlem, kunde eller 
sponsor. Det er et vigtigt fokusområde for arKEN at 
opretholde denne dialog med erhvervslivet herunder 
ikke mindst med de fonde og firmaer, der vælger at 
sponsorere arKEN og arKENs aktiviteter på for-
skellig vis. arKEN er meget taknemmelig for dette 
samarbejde med erhvervslivet og glæder sig altid til at 

afholde store og små skræddersyede arrangementer 
af høj kvalitet, byde på VIp-middage og vise samar-
bejdspartnere rundt i udstillingerne.  

arKEN sHop og arKEN CaFÉ er vigtige elementer 
i den samlede museumsoplevelse. Der bliver til hver 
udstilling sammensat en menu og tilpasset vareudvalg, 
der på hver sin måde bidrager til en helhedsoplevelse 
på museet. Dette fortsætter i 2011.

outreach vil igen i 2011 være i fokus. Familiesøndag 
danner rammerne for de otte-tolvårige børns besøg, 
og de før omtalte brobygningsforløb skal fortsat in-
spirere unge mellem 15 og 25 år, der ikke normalt 
bruger museet, til at komme på arKEN.

arKEN styrker i 2011 sin indsats inden for sociale 
medier med en Flickr-side, der giver mulighed for at 
få et indtryk af, hvad der sker på museet via digitale 
billeder. på baggrund af de to succesrige indslag, der i 
2010 blev produceret til tv og web-tv, vil arKEN i det 
kommende år arbejde på at lave lignende produktio-
ner til kommende udstillinger.

arKEN forventer et positivt resultat for året på trods 
af, at den økonomiske virkelighed endnu er ukendt, 
hvilket derfor også kommer til at sætte sit præg på 
2011. Museets aktiviteter vil løbende blive tilpasset 
de økonomiske vilkår, således at der til enhver tid 
handles efter omstændighederne og drives ansvarlig 
museumsledelse.   

Joan Mirós værker beundres
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UDstILLINGEr

OLUF HØST – Mellem himmel og jord
26. september 2009 – 5. april 2010

arKENs udstilling oluf Høst – Mellem himmel og 
jord åbnede i 2009 og blev undervejs forlænget 
som følge af sin store succes. oluf Høst (1884-
1966) er kendt som bornholmermaleren, der el-
skede sin hjemstavn så højt, at han igen og igen 
skildrede de samme motiver – gården Bognemark, 
rundkirkerne, udsigten over Gudhjem og silderø-
gerierne. Men selvom hans foretrukne motiver er 
hentet fra Bornholm, var det ikke så meget de kon-
krete steder eller motiver, der interesserede ham. 
Høst var orienteret mod mystikken og de åndelige 
dimensioner i den fysiske verden – det gådefulde 
rum mellem himmel og jord. arKENs udstilling 
lagde vægt på det metafysiske aspekt i malerierne 
af Høst. 

Udstillingen rummede 60 værker fra museer og •	
private samlinger
Installeret i rum 10•	
I udstillingen var malerierne suppleret med cita-•	
ter fra Høsts dagbøger, hvor hans kunstsyn kom-
mer til udtryk
I forbindelse med udstillingen vistes filmen Na-•	
turpsalmisten af rasmus Nielsen. I filmen fortæl-
ler Høst selv og mennesker omkring ham om 
kunsten, øen, naturen, familien, de lokale og et liv 
med drama, sorger og glæder
parallelt med udstillingen viste arKEN et udvalg •	
af ”nyromantisk” samtidskunst fra museets egen 
samling – med værker af olafur Eliasson, anselm 
reyle, per Bak Jensen og Mads Gamdrup
antal besøgende i udstillingsperioden (2010): •	
46.004

UTOPIA 2: KATHARINA GROSSE – Hello 
Little Butterfly I Love You What’s Your Name?
12. december 2009 – 24. oktober 2010

Katharina Grosse trækker maleriet ud af rammen, så 
vi kan træde ind i det. Farvestrålende skyer af ma-
ling, et 200 m³ stort jordbjerg og 12 m høje buede 

kæmpemalerier fyldte hele Kunstaksen og skabte et 
altomsluttende tredimensionelt maleri.

Malerstrøgene flød over gulvet og væggene og fik de 
arkitektoniske flader til at flyde sammen. Det fik hele 
rummet til at ændre form. rummet skabte et nyt mu-
lighedsrum. Et utopisk ikke-sted, der inspirerede os til 
at tænke ud over det eksisterende - mod en anden 
og bedre verden.

Katharina Grosses totalinstallation •	 Hello Little 
Butterfly I Love You What’s Your Name? fyldte hele 
Kunstaksen
Katharina Grosses skulptur •	 Den anden George, 
2009, stod opstillet uden for museet
tre UtopIa talks blev afholdt om kærlighed, •	
frygt og vision med bl.a. Emilia van Hauen, Henrik 
Jensen og Kjeld Fredens
Der blev afholdt et offentligt foredrag i udstillin-•	
gen 
Et filmportræt af Katharina Grosse blev vist i for-•	
bindelse med udstillingen, og andet nummer af 
UtopIa-avisen stod til rådighed for publikum
Udstillingen blev nomineret til ”Byens Bedste •	
Kunstoplevelse” på aoK.dk
antal besøgende i udstillingsperioden (2010): •	
97.346

MIRÓ – Kunstens gartner
23. januar – 30. maj 2010 

”Jeg arbejder som en gartner”, har den verdensbe-
rømte spanske kunstner Joan Miró (1893-1983) ud-
talt. Miró følte, at hans kunstværker groede frem af sig 
selv, når blot han var lydhør over for materialets ibo-
ende kraft. Han ønskede at skabe en umiddelbar, in-
tuitiv kunst befriet for intellektuel og historisk tyngde.

arKENs udstilling fokuserede på de sidste 20 år af 
Mirós liv, hvor han i stigende grad eksperimenterede 
med skulpturmediet. Udstillingen introducerede de 
besøgende til kunstnerens forunderlige univers gen-
nem maleri, skulptur og tegning.

UDstILLINGEr
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UDstILLINGEr

alle værker på nær tre var udlånt af Fondation Mar-
guerite et aimé Maeght i saint-paul-de-Vence, syd-
frankrig, som har en enestående Miró-samling.  

Udstillingen præsenterede 109 skulpturer, male-•	
rier, tegninger samt et keramisk værk og et væg-
tæppe fra Fondation Maeght og tre malerier fra 
Henie onstad Kunstsenter i oslo
Udstillingen var kurateret af arKEN og vistes ef-•	
terfølgende på Henie onstad Kunstsenter i oslo
som led i arKENs tværfaglige forskning levere-•	
de litteraten post.doc. peter Borum en artikel til 
kataloget og deltog i udviklingen af udstillingens 
koncept
Udstillingens iscenesættelse var præget af Mirós •	
farver og specielt designede organiske podier, der 
understregede værkernes vitale formsprog
Installeret i rum 7, 8, 9 og pauserum•	
Der blev produceret en audioguide samt formid-•	
lingsark på dansk, svensk og engelsk
I udstillingen vistes uddrag af to film med Miró•	
Kataloget blev trykt på dansk i 6.000 eksempla-•	
rer, på engelsk i 1.000 eksemplarer og på norsk i 
1.000 eksemplarer
Der blev vist tV reklamespots på tV2 Lorry•	
antal besøgende i udstillingsperioden: 57.531•	

DIREKTØRENS VALG
19. juni – 22. august 2010

arKEN blev som ét af 10 internationale kunstmuseer 
inviteret til at deltage i et nytænkende udstillingspro-
jekt. projektet satte fokus på samtidskunst og på mu-
seernes indsamlingspolitik. Essl Museum i Wien gav i 
anledning af dets 10 års jubilæum hvert museum et 
beløb på 1.500.000 kr. til at indkøbe kunst for med 
den eneste begrænsning, at det skulle være ung kunst. 
De 10 direktørers valg blev vist på denne udstilling, 
hvorefter værkerne har fået plads på de museer, der 
har valgt dem.

arKENs direktør Christian Gether havde til udstil-
lingen indkøbt maleriet Untitled (2008) af den tyske 
kunstner anselm reyle (f. 1970), filmtrilogien A Voyage 
in Dwelling (2008) af danske Jesper Just (f. 1974) og 
det broderede tekstilværk Tic Tac II af algiersk-norske 
Hans Hamid rasmussen (f. 1963).

Udstillingen præsenterede værker af 32 kunst-•	
nere af 15 forskellige nationaliteter
Kunstnerne talte stjerner som pipilotti rist, an-•	
nette Messager, Liam Gillick og sarah Morris så-
vel som helt unge kunstnere fra bl.a. Georgien, 

Værket Optimist Word på sommerudstillingen Direktørens 
Valg sætter tanker i gang
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UDstILLINGEr

Bosnien-Hercegovina og Indien
De øvrige deltagende museer var : Essl Museum, •	
Klosterneuburg, Østrig; India Habitat Centre, 
New Delhi, Indien; Louisiana Museum of Modern 
art, Humlebæk; Mart Museo di arte moderna e 
contemporanea di trento e rovereto, rovereto, 
Italien; MdM Museum der Moderne, salzburg, 
Østrig; Mot Museum of Contemporary art, 
tokyo, Japan; Museum of Contemporary art, Za-
greb, Kroatien; Muzeum sztuki, Lodz, polen; städel 
Museum, Frankfurt am Main, tyskland; tate Liver-
pool, Liverpool, England 
tematikken omkring museers indsamlingspolitik •	
blev belyst i vægtekster og plancher
Installeret i rum 7, 8, 9, 10 og DEtLEFs∙saLEN•	
Kataloget til udstillingen var udarbejdet af Essl •	
Museum
antal besøgende i udstillingsperioden: 9.135•	

DE VILDE 80’ERE
4. september 2010 – 12. januar 2011

I starten af 1980’erne brød en hel generation af 
kunstnere igennem på den danske kunstscene ganske 
enkelt ved at male malerier. Med dem blev maleriet 
igen ”hot”. Figurativt, abstrakt – begge dele var muligt, 
det afgørende var, at det var store formater, og at det 
rummede en vildskab, der hos nogle var ægte, hos 
andre ironisk. 

arKENs udstilling De vilde 80’ere sammenstillede de 
bedste af kunstnernes værker fra den vilde periode 
i 1980’erne med deres tyske samtidige, som de var 
stærkt inspirerede af. samtidig tegnede udstillingen 
et portræt af kunstnerne og af miljøet omkring dem. 
perioden var præget af udveksling mellem de forskel-
lige kunstarter – maleri, skulptur, musik, film, poesi og 
performance. 

Udstillingen De vilde 80’ere inddrog arkivmateriale 
fra tiden – fotografier, film og lyd dannede klangbund 
for kunstnernes malerier og medvirkede til at gen-
skabe 1980’erne som historisk moment.

Udstillingen præsenterede 95 værker af 13 dan-•	
ske og 6 tyske kunstnere
Kunstnerne var anette abrahamsson, peter •	

Bömmels, peter Bonde, Werner Büttner, Claus 
Carstensen, Dorte Dahlin, Walter Dahn, Jiri Ge-
org Dokoupil, Inge Ellegaard, rainer Fetting, Erik 
a. Frandsen, Berit Heggenhougen-Jensen, Michael 
Kvium, Christian Lemmerz, Helmut Middendorf, 
Kehnet Nielsen, Lars Nørgård, Lars ravn og Nina 
sten-Knudsen
Det forskningsbaserede katalog revurderede •	
80’er-generationen 30 år efter ud fra en omfat-
tende indsamling af kilder, herunder en række in-
terviews med de deltagende kunstnere og inde-
holdt herudover en nyskreven artikel af Frederik 
stjernfelt, der reflekterede over sin tidligere ka-
rakteristik af perioden i Billedstorm. Kataloget blev 
trykt på dansk i 1.400 eksemplarer og på engelsk 
i 400 eksemplarer
Installeret i rum 2, 7 og 8•	

to yngre museumsgæster 
studerer den vilde 80’er-kunst
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UDstILLINGEr

Der blev produceret en række arKCasts til ud-•	
stillingen af studerende ved Institut for Kunst- og 
Kulturhistorie, Københavns Universitet
Der blev afholdt tre offentlige foredrag og produ-•	
ceret formidlingsark på dansk og engelsk
Digteren søren Ulrich thomsen holdt åbnings-•	
tale
antal besøgende i udstillingsperioden: 49.752•	

HANS SCHERFIG – Velkommen i junglen
18. september 2010 – 25. april 2011

I arKENs store Hans scherfig-udstilling oplevede 
publikum den berømte danske forfatter og maler 
gennem 65 malerier, 44 tegninger og dokumentarisk 
materiale i form af avisudklip, personlige breve, fotos, 
film, lydbøger og udvalg af scherfigs litteratur. som 
forfatter kritiserede scherfig sin tids skolesystem, det 
borgerlige samfund, nazismen og kapitalismen. som 
autodidakt maler skildrede han junglen i mere end 
én forstand. 
 
Udstillingen viste både scherfigs populære skildringer 
af den tropiske jungle, hvor vilddyrene lever fredeligt 
side om side, og hans mindre kendte kritiske bille-
der af kapitalismens storbysamfund, hvor jungleloven 
hersker. scherfigs urskovsmalerier med elefanter, ta-
pirer, okapier og aber er en del af vores fælles visu-
elle kulturarv. scherfig var kommunist og barn af sin 
tid. Junglebillederne fremviser utopiske idealsamfund, 
hvor der er plads til alle. De udtrykker kunstnerens 
længsel efter en bedre verden. Udstillingen præsente-
rede scherfigs univers på en ny, aktuel måde. 

Der blev produceret formidlingsark på dansk og •	
engelsk
I udstillingen vistes en dokumentarfilm med Hans •	
scherfig, og værkerne vistes sammen med udvalg-
te citater fra scherfigs litteratur, uddrag af lydbø-
ger og en mængde dokumentarisk materiale
Der blev til udstillingen bestilt ekstraordinært •	
mange undervisningsforløb af skoler (241), og 
pga. den store interesse fra skoler og børnehaver 
blev udstillingen forlænget
Installeret i rum 9 og 10 samt pauserum•	

Der blev afholdt to offentlige foredrag•	
Der blev vist tV reklamespots på tV2 Lorry•	
antal besøgende i udstillingsperioden (2010): •	
37.599 – Udstillingen er forlænget til 25. april 
2011.

UTOPIA 3: OLAFUR ELIASSON – Din blin-
de passager
27. november 2010 – 27. november 2011

som den sidste kunstner i UtopIa-udstillingsrækken 
udviklede olafur Eliasson installationen Din blinde pas-
sager, en lang tunnel konstrueret af træplader. træder 
man ind i tunnelen, indhylles kroppen i en tæt tåge. Med 
kun 1,5 m synsradius må man famle sig frem, imens man 
forsøger at orientere sig i forhold til omgivelserne. 

Eliassons værker lægger i udpræget grad op til en 
kropslig og sansemæssig kunstoplevelse, idet den 
enkelte museumsgæst gennem sin fysiske tilstedevæ-
relse og interaktion med værket bliver en integreret 
del af det. Det konkrete møde mellem gæst og værk 
afstedkommer en personlig undersøgelse af grund-
læggende visuelle og eksistentielle anliggender. 

selv siger Eliasson: ”For mig er utopien knyttet til nuet, 
til øjeblikket mellem et sekund og det næste. Den 
udgør en mulighed, der aktualiseres og omsættes til 
virkelighed; en åbning hvor begreber som subjekt og 
objekt, indenfor og udenfor, nærhed og afstand, kastes 
op i luften for så at blive defineret på ny. Vores ori-
enteringsevne udfordres, og koordinaterne for vore 
rum, kollektive og personlige, må genforhandles. For-
anderlighed og bevægelse ligger i utopiens kerne.”

En dokumentarfilm med olafur Eliasson vistes i •	
udstillingen tillige med de tidligere producerede 
film i forbindelse med UtopIa-projektet
tredje nummer af UtopIa-avisen udkom•	
offentlige foredrag afholdes i 2011•	
antal besøgende i udstillingsperioden: 9.068 i •	
december 2010. 11 måneder resterer af udstil-
lingsperioden
samarbejde med CpH:DoX omkring visning af •	
film samt foredrag på arKEN
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saMLINGEN

KUNSTERHVERVELSER OG KUNSTKØB

DoNatIoNEr
Fritz Bornstück
The Politely Declined (Coupé Decalé), 2010 
olie på lærred
280 x 400 cm
Gave fra annie & otto Johs. Detlefs’ Fonde oJD

Pascale Marthine Tayou
Fashion Street, 2010
Glas og blandede materialer
180 x 103 x 77 cm
Gave fra annie & otto Johs. Detlefs’ Fonde oJD

Andreas Golder
Shoppingtour 2, 2007
olie og lak på lærred
190 x 165 cm
Gave fra Dresing Collection, London

DEpoNErINGEr
Grayson Perry
The Walthamstow Tapestry, 2009
5/12 (+2ap)
Gobelin
140 x 700 cm
Deponeret fra Dresing Collection, London

Hans Hamid Rasmussen
Tic Tac II, 2008
Hånd- og digitalt maskinbroderi
170 x 185 cm
Deponeret fra Essl Museum, Wien
Deponeringsperioden er på 10 år

Jesper Just
A Voyage in Dwelling, 2008
Varighed 29:18 min
2/3 (+1ap) 
Videoinstallation på 3 skærme,
Blu-ray DVD (overført fra super 16 mm film)
Deponeret fra Essl Museum, Wien
Deponeringsperioden er på 10 år

Anselm Reyle
Untitled, 2008
Blandede materialer på lærred
227 x 332 cm
Deponeret fra Essl Museum, Wien
Deponeringsperioden er på 10 år

Olafur Eliasson 
National Career Lamp, 2007
5/10
akryl, rustfrit stål, optisk lys, folie og lyspære
120 x 120 x 55 cm
Deponeret fra Dresing Collection, London

opHØrtE DEpoNErINGEr
Damien Hirst 
ARG-ASP, 1994
Blank interiørmaling på lærred
53,3 x 59,5 cm
Deponeret fra Dresing Collection, London

UDLÅN FRA ARKENS SAMLING

Morten Schelde
Red Hand in the Sky, 2005
Blyant på papir
210 x 160 cm
Udlånt til udstillingen: ”Morten schelde”, 

arKENs saMLING

olafur Eliasson, National Career 
Lamp, 2007
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saMLINGEN

rønnebæksholm, Næstved, 
9. januar – 13. marts 2010

Elina Merenmies 
Barn, 2002
Blæk på papir
41,2 x 33,8 cm
Udlånt til udstillingen: ”Elina Merenmies”, 
Nordiska akvarellmuseet, skärhamn, sverige, 
8. marts – 2. maj 2010

Elina Merenmies 
Sennep, 2002
Blæk på papir
41,5 x 33,8 cm
Udlånt til udstillingen: ”Elina Merenmies”, 
Nordiska akvarellmuseet, skärhamn, sverige, 
8. marts – 2. maj 2010

Elina Merenmies 
Festabe, 2002
Blæk på papir
41,8 x 32,7 cm
Udlånt til udstillingen: ”Elina Merenmies”, 
Nordiska akvarellmuseet, skärhamn, sverige, 
8. marts – 2. maj 2010

Tilo Baumgärtel 
Wartezeit, 2002
olie på lærred
160 x 200 cm
Udlånt til udstillingen: ”paralleller : Ungt samtidsmaleri 
fra Norge/Leipzig”, 
Kistefos-Museet, Norge, 
9. maj – 10. oktober 2010 

Tilo Baumgärtel 
Hydroplan, 2002
olie på lærred
200 x 300 cm
Udlånt til udstillingen: ”paralleller : Ungt samtidsmaleri 
fra Norge/Leipzig”, 
Kistefos-Museet, Norge, 
9. maj – 10. oktober 2010

Julie Nord 
The Matchgirl, 2003
akvarel, airbrush, blyant og farvepen på papir
53 x 73 cm
Udlånt til udstillingerne: ”Julie Nord – Xenoglossy”, 
aros, aarhus,
14. august - 21. november 2010 
og ”Julie Nord – Xenoglossy”, Nordiska akvarellmu-
seet, skärhamn, sverige, 
1. december 2010 – 16. maj 2011

Elina Merenmies 
Barn, 2002
Blæk på papir
41,2 x 33,8 cm
Udlånt til udstillingen: ”Elina Merenmies: Målningar 
och teckningar”,
regionmuseet Kristianstad, sverige, 
16. oktober 2010 – 16. januar 2011 

Elina Merenmies 
Sennep, 2002
Blæk på papir
41,5 x 33,8 cm
Udlånt til udstillingen: ”Elina Merenmies: Målningar 
och teckningar”,
regionmuseet Kristianstad, sverige, 
16. oktober 2010 – 16. januar 2011 

Elina Merenmies 
Festabe, 2002
Blæk på papir
41,8 x 32,7 cm
Udlånt til udstillingen: ”Elina Merenmies: Målningar 
och teckningar”,
regionmuseet Kristianstad, sverige, 
16. oktober 2010 – 16. januar 2011 

Lawrence Weiner
THE WEIGHT OF THE LIGHT / FROM ABOVE / 
BROUGHT TO BEAR ON THE FROTH / OF THE WAVES 
ON THE SEA, 2007
Maling på væg og malet aluminium
Variable mål
Udlånt til udstillingen: ”Meta Collection Center”, 
Kunsthallen Brandts, odense, 
8. oktober 2010 – 7. februar 2011
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arKEN fokuserer på forskning som et særligt stra-
tegisk satsningsområde. Forskningen falder inden for 
to hovedområder: Den kunsthistoriske forskning, der 
relaterer sig til arKENs samling og særudstillinger, og 
den museologiske forskning knyttet til overvejelser 
om museets rolle i fremtidens kulturhistoriske land-
skab. Under begge områder hører arKENs løbende 
forskning i nye formidlingsformer, hvor arKEN bl.a. 
spiller en førende rolle inden for digital formidling. 
arKENs forskning er hovedsageligt forankret i kon-
krete projekter, samtidig med at den anvendte og 
strategiske forskning altid indeholder en teori- og 
metodeudviklende dimension.

Den overordnede målsætning med arKENs forsk-
ningsindsats er at skabe ny viden og indsigt i kunsten 
og dens tolkninger af tilværelsen til gavn for museet, 
de besøgende og for samfundet. 

ARKENS 
KUNSTHISTORISKE FORSKNING
arKENs særudstillinger falder inden for to områder 
med hver sin forskningsmæssige tilgang til stoffet. Det 
ene område har fokus på den modernistiske kunst, 
hvor arKEN betragter det velkendte, klassiske mate-
riale ud fra en ny vinkel. I 2010 skete det i forhold til 
Hans scherfig og Joan Miró. arKEN genbesøgte også 
generationen af danske malere fra 1980’erne, de så-
kaldt ’unge vilde’ i udstillingen De vilde 80’ere. 

arKENs andet forskningsområde angår den nyeste 
samtidskunst, som præsenteres i form af arKENs 
New art-udstillinger, hvor genstandsfeltet er mere 
ubeskrevet, og hvor arKEN således bidrager til at 
udvikle en faglig terminologi for at belyse samtidens 
visuelle fremtrædelsesformer. I 2010 satte arKENs 
udstilling Direktørens Valg fokus på samtidskunst og 
på museernes indsamlingspolitik.

I 2010 åbnede også den tredje og sidste udstilling i 
arKENs treårige UtopIa-projekt, der både omfat-
ter kunsthistorisk og museologisk forskning. projektet 
omfatter og udstiller tre vægtige samtidskunstneres 
værk som eksempler på en tendens i samtidskunsten, 

der har utopi-begrebet som omdrejningspunkt. Den 
dansk/islandske kunstner olafur Eliasson står bag den 
tredje udstilling i arKENs Kunstakse med installatio-
nen Din blinde passager. I lighed med de foregående 
UtopIa-udstillinger er udstillingen en anledning til at 
nytænke museets udstillings-, fortolknings- og formid-
lingspraksis sideløbende med en egentlig forskning 
i utopi-begrebets historie, flertydighed og aktuelle 
rolle.

som et led i denne forskning fik arKEN i 2009 en 
bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til an-
sættelse af en etårig post.doc. til at udføre forsknings-
projektet Utopia genbesøgt – utopiens status i samtids-
kunsten. Dette projekt blev afsluttet i 2010 og har bl.a. 
udmøntet sig i det nye nummer af arKEN Bulletin, 
konferencedeltagelse, interne seminarer samt planlæg-
ning af en stor konference om utopi og samtidskunst, 
som vil finde sted på arKEN 7.-8. april 2011.

ForsKNING

ForsKNING

arKEN Bulletin vol. 5 
Utopic Curating
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ARKENS MUSEOLOGISKE FORSKNING
som et relativt ungt museum i det danske museums-
landskab er det naturligt for arKEN at gøre sig grun-
dige overvejelser omkring sin rolle i forhold til det 
omgivende samfund og borgerne. arKEN bedriver 
teoretisk og anvendt museologisk forskning og arbej-
der bevidst med sine tanker om fremtidens kunst-
museum. arKEN har siden 2009 fået cementeret 
sin position på feltet. Dels gennem nyskabende tiltag 
inden for UtopIa-projektet og dels gennem fortsat 
samarbejde med universitetsmiljøet og andre museer. 
således sidder arKEN sammen med Moesgård Mu-
seum og Naturama i en tænketank, som omhandler 
radikal museumsinnovation. Dette arbejde pågik i 
2010 og fortsætter i 2011. arKEN er ligeledes part-
ner i forskningskorsortiet DrEaM (Danish research 
Centre on Education and advanced Media Materials), 
der består af syddansk Universitet, roskilde Universi-
tet, statsbiblioteket og et udvalg af museer og science 
centre. 

Med midler fra Kulturarvsstyrelsen stod arKEN 
i 2010 tillige bag en forundersøgelse af en mo-
del til udvikling af fremtidens kunstmuseum. som 
del af denne forundersøgelse udførte en arbejds-
gruppe på arKEN en række kvalitative interviews 
med centrale aktører i Danmark, Usa, England og 
spanien. Derudover blev der foretaget en spørge-
skemaundersøgelse ved de danske museer og et 
grundigt museologisk forskningsarbejde med fokus 
på områderne museumsoplevelse, museumsledelse 
og forskning. arbejdet resulterede i en afsluttende 
rapport og et internationalt seminar afholdt i no-
vember 2010 under titlen Experiencing the Art Mu-
seum. seminaret bød på oplæg ved museumsfolk og 
forskere fra bl.a. tate Modern, London; Guggenheim, 
New York og Moesgård, Århus og var med 170 til-
meldte velbesøgt af både kolleger fra andre museer 
samt forskere og studerende fra universiteterne. 

I 2010 udgav arKEN et nyt nummer af forsknings-
tidsskriftet arKEN Bulletin med temaet ”Utopic 
Curating”. Udgivelsen ligger i forlængelse af arKENs 
arbejde dels med UtopIa-projektet dels med frem-
tidens kunstmuseum. Med begrebet ’utopic curating’ 
udpeges en ny museal praksis, der på baggrund af 
nybrud inden for kunsten selv retter sit fokus mod 
museets og udstillingsmediets produktive rolle. Udgi-
velsen rummer otte artikler forfattet af internationale 
forskere og kuratorer samt arKENs eget kunstfag-
lige personale. publikationen, der kan købes i arKEN 
sHop, arnold Busck samt på netboghandlen amazon 
indføjer sig i en international diskurs om museologi, 
som i disse år er i rivende udvikling.

Det er vigtigt for arKEN at bidrage mest muligt til 
udveksling af forskning. således kontakter arKEN eks-
terne forskere for at etablere, publicere og formidle 
ny viden, sideløbende med at arKENs eget perso-
nale bidrager til denne viden gennem egen forskning. 
Ud over arKEN Bulletin: Utopic Curating produce-
rede arKEN i 2010 tre udstillingspublikationer (to 
kataloger samt en UtopIa-avis) på dansk og engelsk 
med interne og eksterne bidrag. I tal har arKENs 
kunstfaglige personale i 2010 publiceret ni interne og 
fem eksterne forskningsbaserede artikler. 

Ligesom publicering er vigtig, er det også af stor be-
tydning for arKENs kunstfaglige personale at deltage 
løbende i seminarer i ind- og udland, både som til-
hørere og med oplæg. I 2010 deltog arKEN således 
med oplæg ved fem konferencer. Herudover præsen-
terede arKENs museumsinspektører deres forskning 
gennem en lang række offentlige foredrag på museet. 
Desuden holdt museets direktør i sin egenskab af ad-
jungeret professor ved roskilde Universitet en fore-
læsning om Museumsoplevelsen for universitetets 
studerende på performance-design.
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Formidling er et strategisk indsatsområde for arKEN. 
Kunsten bliver for alvor levende for børn og voksne, 
som besøger museet, gennem formidlingen af vær-
kerne og udstillingernes budskaber. Museet bestræber 
sig på, at den skrevne formidling så vidt muligt sker på 
dansk og engelsk. alt fra Familiesøndage og offentlige 
omvisninger til audioguides, foredrag og lærerkurser er 
gratis for museets gæster. 

UNDERVISNING
alle undervisningsaktiviteter udarbejder museet i sam-
arbejde med skoletjenesten sjælland. Udover at tilbyde 
skriftlig og webbaseret undervisningsmateriale og un-
dervisningsforløb til alle udstillinger i skoleåret fik ar-
KEN UNDErVIsNING støtte fra Biblioteksstyrelsen til 
at undersøge, hvordan billedkunstfaglige kompetencer 
kan styrkes i grundskolen. projektet pegede på fordele 
ved at inddrage billedkunst på alle klassetrin samt på 
større læringsperspektiver ved at udvikle og gennem-
føre undervisningen i et samarbejde mellem museum 
og skole. samtidig blev det tydeligt, at der er et stort 
behov på skolerne for efter-/videreuddannelse af læ-
rere. Behovet kan opfyldes af flere og mere specifikke 
lærerkurser på museet.

Et af museets satsningsområder er formidling gennem 
nye medier. Indsatsen har været fokuseret på afholdel-
se af digitale workshops. I 2010 var arKENs digitale 
formidling fortsat undersøgelsesfelt for forskningskon-
sortiet DrEaM (Danish research Centre on Educa-
tion and advanced Media Materials). Dette betyder 
bl.a., at ph.d.-studerende Christian Kobbernagel bruger 
museets digitale workshops til at udvikle analysemo-
deller til undersøgelse af digitale mediers betydning for 
unges refleksionsprocesser. sideløbende har arKEN 
videreudviklet samarbejdet med apple og atea om at 
tilbyde lærerkurser i arKENs regionale træningscen-
ter for kreativ digital læring, rtC. Her har lærere fået 
inspiration til at arbejde med arKENs udstillinger og 
nye medier.  I 2010 afholdt museet i alt 24 lærerkurser, 
hvoraf de 15 havde fokus på digital formidling.

arKENs talentskole for unge, BGK (Billedkunstnerisk 
Grundkursus), er et ”drivhus” for unge talenter på 

Vestegnen. Her skabes de bedste rammer for, at sær-
ligt talentfulde unge kan forberede sig til optagelse 
på de kreative uddannelser f.eks. kunstakademier, 
designskoler og arkitektskoler. BGK-kursisterne fun-
gerer som museets ambassadører blandt andre unge. 
arKEN BGK har strategiske samarbejder med andre 
BGKer, kunstakademier og designskoler. arKEN BGK 
er støttet af Bikubenfonden.

OUTREACH
I 2010 iværksatte arKEN flere projekter, som imø-
dekommer nye målgrupper i museets nærmiljø. Kul-
turarvsstyrelsens brugerundersøgelse fra 2009 viste, 
at målgruppen unge mellem 14 og 29 år er under-
repræsenteret på de danske museer. For at imøde-
komme denne målgruppe fik arKEN i 2010 midler til 
projektet ”Kunstmuseet og ikke-brugere mellem 15 
og 25 år” fra Kulturarvsstyrelsen. projektet løber over 
2½ år, og hovedideen er, at museet gennem samar-

ForMIDLING oG UNDErVIsNING

Kreativ udfoldelse inspireret af Mirós skulpturer
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bejde med Undervisnings- og Uddannelsescentre 
(UU-centre) udvikler og gennemfører brobygnings-
forløb for unge, der ikke normalt bruger museet. I 
2010 afholdt museet 10 brobygningsforløb af en uges 
varighed.

Museet ønsker også at imødekomme lokale børn i 
alderen 8 – 12 år og deres familier. Med støtte fra Eg-
mont Fonden har arKEN ansat tre tovholdere (Kre-
ativ kickstart assistenter), der fungerer som brobyg-
gere mellem undervisning og fritid til gavn for udsatte 
og ressourcesvage børn og deres familier i museets 
nærmiljø. tovholderne varetager skiftevis workshop-
forløb hver søndag (Familiesøndage) og opsøgende 
arbejde i lokalområdet og på museet i samarbejde 
med lokale skoler. Målet er at få børn, som viser in-
teresse for museets aktiviteter i skolesammenhæng, 
til at bruge museet i fritiden, så de kan få flere posi-
tive oplevelser sammen med deres familier og andre 
børn. I 2010 afholdt museet 20 Kickstartforløb med 
lokale skoler og 46 Familiesøndage.
 
DIGITAL FORMIDLING
Ud over de tidligere nævnte digitale workshops var 
museets centrale tilbud inden for digital formidling 

arKCast, som er podcast-episoder om kunsten 
på museet. podcast-episoderne er tilgængelige på 
ipods touch på museet og vises på museets hjem-
meside. Igen i 2010 havde arKEN et samarbejde 
med Københavns Universitet, Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab samt It Media. overbygningsstude-
rende fulgte i foråret kurset audiowalks på museet 
og producerede som afslutningsprojekt episoder til 
udvalgte værker. 

FOREDRAG OG OMVISNINGER
arKEN vægter mødet med museumsgæsten højt. 
Fra undersøgelser ved museet, at gæsterne fore-
trækker det personlige møde. Derfor består en væ-
sentlig del af arKENs formidlingsindsats af offentli-
ge foredrag og filmforevisninger og særomvisninger, 
der går i dybden med udstillingerne og samlingen 
og belyser deres temaer yderligere. Form, indhold 
og omfang af de kulturelle arrangementer veksler 
fra år til år afhængigt af det øvrige aktivitetsniveau 
på museet og relevansen i forhold til udstillingerne 
og kunsten. Med tre særudstillinger, UtopIa-pro-
jektet og den faste visning af arKENs samling var 
det naturligt, at de kulturelle arrangementer i 2010 
fokuserede herpå.

omvisning
Digital formidling appellerer til 

både børn og voksne
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Det overordnede mål for arKENs kommunikation er 
at sikre den størst mulige grad af synlighed i presse- 
og markedsføringsarbejdet. Grundlaget for arbejdet 
er museets vision og mission og strategiske indsats-
områder. 

I 2010 blev der presse- og pr-mæssigt især fokuseret 
på udstillingsåbningerne af Miró - Kunstens gartner, Di-
rektørens valg, De vilde 80’ere, Hans scherfig - Velkom-
men i junglen og olafur Eliasson - Din blinde passager. 

arKEN kørte i 2010 to kampagner på tV2 Lorry; 
dels for Miró og Høst i februar måned dels for scher-
fig i ugerne omkring efterårsferien. Begge kampagner 
havde tilfredsstillende effekt og kunne direkte aflæses 
på besøgstallene. 

arKENs arbejde på web og sociale medier blev styr-
ket i 2010. arKENs hjemmeside blev opdateret med 
en mere brugervenlig og designmæssigt styrket for-
side. Video, Facebook og Youtube blev fast integre-
rede elementer på hjemmesiden, og det har været 
en glæde at følge, hvor mange af museets gæster, der 
flittigt benytter muligheden for at anbefale udstillings-
sider m.v. på Facebook. 

arKENs Facebook-side blev i 2010 lagt om fra en 
venne-side til en fan-side på grund af den store til-
slutning på mere end 5000 venner. Den nye fan-side 
har givet museet mulighed for at nå ud til en større 
brugergruppe og forbedret mulighederne for at vide-
rebringe nyheder om og indtryk fra arKENs udstillin-
ger og aktiviteter. som led i den øgede indsats inden 
for sociale medier lancerer arKEN i 2011 en Flickr-
side, hvor interesserede kan få et indtryk af, hvad der 
sker på arKEN via digitale billeder. Billedserier på den 
kommende Flickr-side vil også kunne ses via arKENs 
Facebook-side.  

En nyskabelse i arKENs kommunikation blev lance-
ret i november 2010, hvor museet producerede to 
indslag til tv og web-tv. I samarbejde med Dr opsatte 
arKEN et kamera, der over tre uger dokumenterede 

opbygningen af olafur Eliassons værk Din blinde pas-
sager. Endvidere producerede arKEN et interview 
med olafur Eliasson inde i installationen. Begge film 
blev brugt i flere forskellige sammenhænge af Dr og 
tV2 Lorry samt islandsk tv. Indslagene blev også brugt 
flittigt på de landsdækkende avisers web-tv-kanaler og 
på lokale tv-stationer.

I 2010 indledte arKEN et samarbejde med DsB. 
DsB og arKEN har en sammenfaldende interesse i at 
knytte tog til oplevelser. som et ankerpunkt i arKENs 
pr-strategi for olafur Eliasson-udstillingen kommer 
Flintholm station til at spille en afgørende rolle i for-
hold til fysisk eksponering af kampagnen fra maj 2011.  
Flintholm er den mest moderne station i Danmark, og 
det giver derfor god mening at lade den matche en 
af samtidskunstscenens største nulevende kunstnere - 
olafur Eliasson. samarbejdet omfatter dels en meget 
stor out-doorkampagne på Flintholm station, dels en 
række arKEN-events for DsBs s-more-kunder. 

Et vigtigt element i kvalificeringen af arKENs kom-
munikationsarbejde er viden om museets målgrupper. 
I 2010 deltog arKEN for andet år i træk i Kulturarvs-
styrelsens nationale brugerundersøgelse af samtlige 
danske museer. Undersøgelsen gennemføres over tre 
år i samarbejde med Gallup. Brugerundersøgelsen er 
udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen og Gallup i sam-
arbejde med en arbejdsgruppe af udvalgte museer, 
herunder arKEN. Den består af en række gennem-
gående generelle spørgsmål og rummer mulighed 
for at supplere med ekstra spørgsmål inden for for-
skellige kategorier. I 2010 valgte museet at supplere 
med spørgsmål vedrørende formidling.  resultaterne 
af brugerundersøgelsen 2009 bliver brugt på alle ni-
veauer i arKENs arbejde. Brugerundersøgelsen har 
vist sig som et fantastisk godt redskab i forhold til 
både kommunikation og formidling. For 2011 har mu-
seet tilkøbt ekstra spørgsmål inden for marketing. 

I alt 794 presseklip omtalte arKEN i 2010. presse-
omtalen havde en annonceværdi på ca. 16,9 mio. kr. 
opgjort af Infomedia. 

KoMMUNIKatIoN

KoMMUNIKatIoN
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arKENs KLUBBEr

Grundet den generelle økonomiske afmatning ville det 
have været forventeligt med et markant fald i genteg-
ninger og nytegninger til KLUB arKEN i 2010. Men 
arKENs klubmedlemmer viste deres loyalitet og gen-
tegnede i meget stort omfang medlemskaber. Med 
udgangen af december 2010 havde KLUB arKEN 
således 5236 medlemmer, hvilket er en lille stigning i 
forhold til 2009.

I 2010 var aktivitetsniveauet i KLUB arKEN højt. Der 
blev afholdt 19 særlige KLUB arKEN-arrangementer, 
hvilket næsten er en fordobling i forhold til 2009.  Dertil 
kommer udstillingsferniseringer og offentlige foredrag, 
hvor klubbens medlemmer også blev inviteret. Blandt 
aktiviteterne var en kunstrejse til Barcelona som optakt 
til Miró-udstillingen og et besøg på Kunsthallen Brandts 
i odense samt på Kunstakademiet i København. Der 
blev afholdt weekendkursus i tegning og maleri og flere 
smagsaftener i arKEN CaFÉ, hvor både ost, vin, cho-
kolade og kaffe blev studeret næsten lige så omhyg-
geligt som kunsten. 

I 2011 planlægger KLUB arKEN en rejse til New York 
i september i forbindelse med museets store udstilling 
med Warhol og Basquiat. I marts 2011 arrangeres en 
rejse til skagen i forbindelse med anna ancher-udstil-
lingen. rejsen er i skrivende stund allerede udsolgt, hvil-
ket er karakteristisk for KLUB arKENs arrangementer 
- de er meget efterspurgte. 

Hver måned har arKEN sHop og arKEN CaFÉ et 
særtilbud for medlemmerne, som annonceres på flere 
platforme; på museet, i nyhedsbrev og på hjemmesi-
den. KLUB arKEN udsender månedligt et nyhedsbrev 
til sine medlemmer. Der er nu 3350 modtagere af ny-
hedsbrevene, der bliver benyttet som både informati-
ons- og markedsføringskanal. 

Der er ingen tvivl om, at medlemmerne af KLUB ar-
KEN er tilfredse med tilbud og arrangementer. Både rej-
ser, kurser, foredrag og koncerter rammer målgruppen, 
som den er i dag. Fremadrettet vil klubben holde fokus 
på medlemsservice og på mulighederne for at udvide 
målgruppen med specielle tilbud til unge under 28 år. 

KLUB arKEN ErHVErVsKLUB arKEN

Ved udgangen af 2010 var der 37 medlemmer af Er-
HVErVsKLUB arKEN. Dette tal er uændret i forhold 
til 2009. stagneringen er tilfredsstillende set i forhold 
til virksomhedernes økonomiske situation. 

Museet værdsætter samarbejdet med erhvervsklub-
bens medlemmer og ser det som et væsentligt ele-
ment i museets mål om at bygge bro mellem kunsten 
og erhvervslivet.

Erhvervsklubbens mødelokale blev i 2010 brugt flit-
tigt, og mange medlemmer ser det som et naturligt 
sted at afholde møder. Derudover ses en stigning i 
medlemmernes efterspørgsel på afholdelse af større 
særarrangementer og konferencer på arKEN. 

Blandt de faste arrangementer afholdt erhvervsklub-
ben i 2010 tre forferniseringer i forbindelse med åb-
ningerne af de store særudstillinger : Miró, Direktørens 
Valg og De vilde 80’ere. til den årlige middag for er-
hvervsklubben fortalte kunstneren Claus Carstensen 
ærligt og humoristisk om livet og kunstens tilblivelse i 
80’erne, hvilket var en stor succes.

Kresten schultz Jørgensen fortalte levende og under-
fundigt om udfordringer i kommunikationsbranchen til 
Morgenbrunch for erhvervsklubben. Denne type inspi-
rerende foredrag vil museet gerne afholde flere af.
 
arKEN ser frem til også i 2011 at tilbyde klubbens 
medlemmer en række spændende aktiviteter.

anselm reyle, Untitled, 2008
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KoMMErCIELLE aKtIVItEtEr

Der blev i 2010 afholdt 70 kommercielle arrange-
menter på arKEN, hvilket er en stigning på 42,8 
pct. i forhold til 2009. resultatet fordeler sig på hen-
holdsvis 67 kommercielle arrangementer samt 3 
foto-/filmoptagelser. 

tendensen viser, at kunderne køber konferencer på 
en anden måde end tidligere. Konferencearrangører 
fra både det private og offentlige er bevidste om, at 
man på trods af hastende forespørgsler nok skal finde 
konferencefaciliteter. Faldende efterspørgsel og uæn-
dret eller oven i købet stigende udbud kan naturligvis 
påvirke prisen. arKEN er blevet udfordret på priserne, 
men har gjort alt for at bevare niveauet. 

arKEN ErHVErV har lagt stor vægt på at indfri 
kundernes behov. Kunderne er blevet endnu mere 
prisbevidste, og mange er mere tilbageholdende 
end før krisen. 

I det forgangne år lagde museet for første gang lokaler 
til et bryllup med både vielse og efterfølgende festmid-
dag for over 50 gæster. Brylluppet var en stor succes, 
og museet ser gerne flere af den type arrangementer.

Finanskrisen påvirkede arKENs kommercielle aktivite-
ter i 2010, dog er det samlede resultat tilfredsstillende. 
En af de væsentlige faktorer til det tilfredsstillende resul-
tat var, at de samlede omkostninger blev holdt nede. 

KoMMErCIELLE aKtIVItEtEr KoNCErtEr

arKENs koncertvirksomhed er outsourcet til firma-
et Koncertart. sammen med museet tilrettelægger 
Koncertart et koncertprogram, der dækker klassisk 
musik, jazz og rytmisk musik. Grundlæggende for 
koncerterne på arKEN er, at de, uanset genre, kva-
litetsmæssigt skal være på samme høje niveau som 
museets udstillinger. Der skal være overensstemmelse 
mellem de oplevelser, som gæsten har mulighed for 
at få på museet.

siden efteråret 2008 har siemens været sponsor for 
de rytmiske koncerter på arKEN. samarbejdet har 
bl.a. gjort det muligt at afholde koncerterne på for-
skellige dage og tidspunkter. I 2010 blev der afholdt 
seks koncerter på museet på henholdsvis to onsdage 
og fire søndage.

Belægningsprocenten på koncerterne lå i 2010 på 77,2 
pct. mod 99,8 pct. i 2009, hvilket var forventeligt i lyset 
af det mådehold, der i øvrigt udvises i samfundet.

arKEN værdsætter det professionelle samarbejde 
med både siemens og Koncertart.
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sHop & CaFÉ

arKEN sHop

Et besøg i arKEN sHop er blevet en vigtig del af 
museumsoplevelsen for arKENs gæster. Ud over at 
komme til museet for at opleve kunst i verdensklasse 
bliver besøget næsten altid suppleret med en tur i 
museumsshoppen.

Den store interesse for arKEN sHops sortiment og 
deraf afledte gode omsætning har givet mulighed for 
at få mange fornyelser på hylderne og skabe en shop 
i konstant udvikling. Dette ses tydeligt på det brede 
vareudvalg, der følger udstillingerne, årstiderne og ti-
dens trend. Nøgleordene er modernitet, kvalitet og 
design i shoppens sortiment, der både repræsenterer 
unikke internationale og danske produkter. 

shoppen havde i 2010 en gennemsnitlig omsætning 
pr. gæst på 27,54 kr. Denne omsætning pr. gæst sam-
menholdt med et stramt sortiment og effektiv om-
kostningsstyring betød, at shoppen i 2010 realiserede 
et lille overskud, hvilket er meget tilfredsstillende.

arKEN CaFÉ

2010 var det første hele år, hvor den nyinsourcede 
café på arKEN var i drift. Insourcing af cafédriften 
har givet en helt anden kvalitet i både mad og service, 
hvilket betyder større tilfredshed hos caféens gæster. 

Cafébesøget er en vigtig del af museumsoplevelsen 
for flere og flere af arKENs gæster. Helhedsoplevel-
sen betyder meget for museumsgæsterne i dag, om 
end de naturligvis kommer til museet med det pri-
mære formål at opleve kunsten. Kvalitet og service i 
arKEN CaFÉ skal være på højde med de standarder, 
som museet ellers sætter. 

arKEN CaFÉ lancerede i 2010 konceptet onsdags-
menu, hvilket har udviklet sig til en stor succes med 
fuldt hus mange onsdag aftener. Caféen justerer des-
uden sit menukort efter de aktuelle udstillinger og 
henter inspiration fra de udstillende kunstnere eller 
relevante geografiske områder.

Caféen omfatter også catering til de arrangementer, 
som privatkunder, virksomheder og offentlige institu-
tioner og myndigheder afholder på arKEN. 

Caféen havde i 2010 en tilfredsstillende omsætning 
med en gennemsnitlig omsætning pr. gæst på 54,45 kr.

Vareudvalget i arKEN sHop 
studeres nøje
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orGaNIsatIoN

Den økonomiske krise påvirkede arKEN i 2010, hvil-
ket medførte et endnu større fokus på effektivisering 
og bedst mulig udnyttelse af museets eksisterende 
ressourcer. som følge heraf blev der i løbet af året 
indført midlertidigt ansættelsesstop og justeret i med-
arbejderstaben. specielt i starten af året mærkede 
museet en nedgang i erhvervslivets støtte og engage-
ment (herunder sponsorater og afholdelse af møder, 
konferencer m.m.) og kunne derfor ikke forsvare at 
have en fuldt bemandet erhvervsafdeling. Ligeledes 
blev det af økonomiske hensyn besluttet at udskyde 
planerne om ansættelse af en Hr-medarbejder.

Økonomiske hensyn fyldte meget i det forgangne år 
og vil med stor sandsynlighed også gøre det i 2011. 
Det har dog ikke på afgørende måde påvirket perso-
nalet, der gang på gang lykkes med at realisere store, 
flotte udstillinger gennem ihærdig arbejdsindsats, stort 
engagement og godt samarbejde på tværs af de for-
skellige afdelinger. UtopIa-projektet er et glimrende 
eksempel på tværfagligt samarbejde, når det er bedst, 
og med den stort anlagte udstilling med indisk sam-
tidskunst i efteråret 2012 er der lagt op til endnu et 
spændende og udfordrende samarbejde med aktivi-
teter, der vil involvere alle museets afdelinger.

arKENs årlige strategidag for hele personalet blev 
i 2010 erstattet af et såkaldt aftenmuseum – et tre 
timers møde efter arbejdstid med korte fokuserede 
indlæg. Der blev bl.a. talt om status og fremtid (her-
under økonomi), bedre brug af intranettet, og for 
frontpersonalet blev der holdt et oplæg om sikring 
og sikkerhed. Der var rigtig god feedback på arran-
gementet, som på mange områder var meget kon-
kret og håndgribeligt. Især fandt medarbejderne det 
positivt at få et grundigt indblik i museets økonomi 
samt redegørelse for ledelsens ageren under den 
økonomiske krise i forhold til f.eks. afskedigelser og 
sparerunder.

arrangementet var således en succes, og det over-
vejes permanent at erstatte strategidagen med et 
udvidet aftenmuseum, der også inkluderer en fælles 
middag for at bevare det sociale aspekt, der sættes 
stor pris på blandt personalet.  

I efteråret tog en håndfuld medarbejdere initiativ til 
at starte en personaleklub på museet. Klubben er 
økonomisk uafhængig af museet, og dens formål er 
udelukkende socialt. tanken er at holde ca. 6 arrange-
menter om året på og uden for arKEN.

orGaNIsatIoN oG pErsoNaLE

Københavns Kulturborgmester, pia allerslev, holdt tale ved åbningen af scherfig-
udstillingen. Her vises hun rundt af inspektør andrea Karberg, museumsdirektør 
Christian Gether og vicedirektør Karen Haumann



orGaNIsatIoNsDIaGraM
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spoNsorEr oG FoNDE

arKEN arbejdede i 2010 målrettet og succesfuldt 
med sin sponsor- og fondsstrategi. Museet lægger i 
sine sponsorpartnerskaber vægt på værdimatch og 
gensidig synergi. arKEN vil være en attraktiv sam-
arbejdspartner for virksomheder, privatpersoner og 
fonde. Museet er en vigtig kommunikationsplatform 
og kan tilbyde en bred vifte af hospitality muligheder 
til gavn for sine samarbejdspartnere.

spoNsorEr

Deloitte•	  og arKEN har samarbejdet siden 2000, 
og Deloitte var også i 2010 hovedsponsor for ar-
KEN. Deloitte støtter kulturelle aktiviteter, idet de 
ønsker at støtte innovation og kreativitet i sam-
fundet. Innovation indgår som en væsentlig del af 
Deloittes forretning – som en forudsætning for 
hele tiden at kunne levere ydelser af højeste kva-
litet.
Siemens •	 indgik i 2008 et treårigt koncertspon-
sorat af arKENs koncertvirksomhed. Både sie-
mens og arKEN har fokus på forskning, læring 
og teknologi dog med hver sit udgangspunkt. 
siemens samarbejder med arKEN om at sikre 
museets værdier efter høje standarder.
KLS Grafisk Hus A/S•	  og arKEN samarbejde-
de i 2010 i et sponsorpartnerskab med udgangs-
punkt i en fælles interesse for at opnå det ypper-
ste resultat og kvalitet i trykudgivelser, herunder 
kunstkataloger og plakater i forbindelse med ar-
KENs udstillinger. KLs Grafisk Hus a/s leverede 
ligeledes skiltning til hele museet.
Erik Jørgensen •	 udarbejdede i samarbejde med 
arKEN møbelindretningen i p2, et af de rekrea-
tive rum på museet. Desuden bidrog Erik Jørgen-
sen til at optimere indretningen i gallerierne via 
’lytteøer’.
Botium A/S•	  sponserede i 2010 HoWE møbler 
til museet.
Sennheiser Nordic A/S •	 og arKEN indgik i 
2010 en samarbejdsaftale ud fra et værdimatch 
i kvalitet. sennheiser leverede hovedtelefoner til 
undervisningsbrug og til de ipods, arKENs besø-
gende kan bruge som audioguides.

ENKELtpErsoNEr oG FIrMaEr

Dresing Collection•	 , London, donerede i 2010 
et værk til arKENs samling.
Apple •	 og Atea var afgørende samarbejdspart-
nere i forbindelse med arKENs tilbud om læ-
rerkurser i museets regionale træningscenter for 
kreativ digital læring.
av form•	  ydede støtte i form af materialer til 
workshops og Familiesøndage.
TRYG på Stranden•	 , et non-kommercielt sam-
arbejde mellem trygFonden og Dansk svøm-
meunion, bevilgede livreddere til den årlige sand-
dag.

FoNDE

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD •	
annie & otto Johs. Detlefs’ Fonde oJD sponso-
rerede i 2009 udbygning af indgangspartiet samt 
opførelse af DEtLEFs∙saLEN og KrEatIV. I 2010 
sørgede samme fonde for en forbedring af disse 
områders finish.      
annie & otto Johs. Detlefs’ Fonde oJD done-
rede i 2010 to værker til arKENs samling.   
annie & otto Johs. Detlefs’ almennyttige Fond 
donerede i 2010 arKENs kunstpris og ar-
KENs rejselegat.     

spoNsorEr oG FoNDE

Fritz Bornstück, The Politely Declined (Coupé Decalé), 2010
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spoNsorEr oG FoNDE

Nordea-fonden•	   
Nordea-fonden støtter arKENs UtopIa-pro-
jekt i en treårig periode (2009-2011) og har der-
med muliggjort UtopIa-udstillingsrækken og de 
relaterede tiltag inden for forskning, formidling og 
outreach. Herudover støtter Nordea-fonden på 
afgørende vis arKENs store internationale sær-
udstillinger i perioden 2008-2010.   
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgøren-
de formål og støtter aktiviteter, der fremmer det 
gode liv i det danske samfund. Fonden har fokus 
på områderne kunst og kultur, natur, sundhed og 
ernæring, idræt og motion, uddannelse, forskning 
og innovation. Fonden vægter aktiviteter, der er 
involverende, opbyggende og motiverende.

ØVrIGE FoNDE

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney •	
Møllers Fond til almene Formaal ydede en 
helt afgørende støtte til realiseringen af udstillin-
gen Miró – Kunstens gartner.
Augustinus Fonden•	  ydede afgørende støtte til 
realiseringen af udstillingen De vilde 80’ere.
Beckett-Fonden•	  ydede støtte til kataloget til 
udstillingen De vilde 80’ere.
Bikubenfonden•	  ydede afgørende støtte til rea-
liseringen af arKEN BGK.
Egmont Fonden•	  ydede afgørende støtte til 
realiseringen af Familiesøndage hver søndag gen-
nem projektet Kreativ Kickstart. 
Konsul George Jorck og Hustru Emma •	
Jorck’s Fond ydede støtte til udstillingen De 
vilde 80’ere.
Novo Nordisk Fonden•	  ydede støtte til udstil-
lingen De vilde 80’ere.
TrygFonden•	  sponsorerede i 2009 en hjertestar-
ter til museet samt kursus til dele af personalet. I 
2010 fulgte trygFonden op med repetitionskursus 
til samme personalegrupper primært vagter.

OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD

Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Solrød, Hvid-•	
ovre, Høje-Taastrup, Greve og Brøndby 
Kommuner bidrog til realiseringen af sandda-

gen på Ishøj strand.
Ishøj Kommune•	  ydede i 2010 en generøs 
støtte til arKENs driftsudgifter.
Ishøj Musikskole•	  og arKEN samarbejdede 
om at realisere en sommerskole på museet. 
Kulturarvsstyrelsen•	  ydede afgørende støtte 
til realisering af forundersøgelse og rapport un-
der overskriften Udvikling og drift af fremtidens 
kunstmuseum.
Kulturarvsstyrelsen•	  ydede afgørende støtte 
til realiseringen af projektet Kunstmuseet og ikke-
brugere mellem 15 og 25 år.
Kulturarvsstyrelsen•	  ydede afgørende støtte 
til projektet arKEN Museumssatellit. projektet 
indebar produktion af 11 portrætfilm om væsent-
lige internationale samtidskunstnere fra arKENs 
samling. Filmene vises bl.a. på en Museumssatellit, 
der er placeret på Ishøj Bibliotek.
Kulturministeriets Forskningspulje•	  ydede 
afgørende støtte til en etårig ansættelse af en 
post.doc. i forbindelse med projektet Utopia gen-
besøgt – utopiens status i samtidskunsten.
Kunstrådet•	  ydede afgørende støtte til realise-
ringen af arKEN BGK.
Kunststyrelsens billedkunstcenter•	  ydede 
støtte til udstillingsvederlag til to kunstnere i ud-
stillingen De vilde 80’ere.
Styrelsen for Bibliotek og Medier•	  ydede 
støtte til projektet styrk billedkunsten i skolen. Et 
samarbejde mellem lærere, skolebibliotekarer og 
arKEN om, hvordan arKEN kan bidrage til at 
styrke det billedkunstfaglige i skolen.

andreas Golder
Shoppingtour 2
2007
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BEsØGstaL

I alt besøgte 119.525 gæster arKEN i 2010. Der var 
budgetteret med et besøgstal på 150.000 gæster. Årets 
besøgstal er skuffende, men arKEN er, som den øv-
rige del af samfundet, ikke gået ram forbi finanskrisen, 
hvilket bl.a. kan aflæses i de lavere besøgstal.  

Katharina Grosses UtopIa-udstilling havde med en 
udstillingsperiode på knap 11 måneder naturligt nok 
årets højeste besøgstal. Bedst besøgte særudstilling 
blev Miró – Kunstens gartner med i alt 57.531 gæ-
ster. også efterårets særudstilling med Hans scherfig 
var godt besøgt i perioden fra 18. september til 31. 
december med i alt 37.599 gæster. Hans scherfig-ud-
stillingen fortsætter til og med 25. april 2011.
 
Årets gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst 

blev i 2010 på i alt 43,10 kr. mod ca. 50 kr. i 2008 og 
2009. Det var især de betalende gæster, der svigtede 
arKEN i 2010, mens mængden af gæster, der ikke 
betaler entré som børn og unge, KLUB arKEN-med-
lemmer og arrangementsgæster, var forholdsmæssigt 
stigende i forhold til de foregående år.
   
Formidling af kunst til børn og unge er et afgørende 
punkt i arKENs virke. Museet sætter derfor stor pris 
på, at mange børn besøgte museet i 2010 som led i 
undervisningen i billedkunst i folkeskolen og på det 
almene gymnasium og HF. I alt besøgte 17.725 børn 
museet i 2010 svarende til 14,8 pct. af det samlede 
besøgstal. til sammenligning var børne- og ungebe-
søgstallet i procent af det samlede besøgstal i 2009 
på 10,3 pct. og i 2008 på 12,3 pct. 

BEsØGstaL

 2006 2007 2008 2009 2010

Voksne 45.752 58.968 94.628 69.699 50.515

KLUB ARKEN 8.634 6.055 10.882 10.072 8.907

Børn op til 18 år 4.976 12.229 11.719 7.382 8.529

Pensionister 10.888 13.486 51.076 36.145 24.411

Studerende 3.715 4.622 6.752 4.011 4.052

Skole-/Gymnasieelever 8.554 11.657 13.194 7.557 9.196

Arrangementer 12.484 9.055 13.389 10.293 13.915

I alt 95.003 116.072 201.640 145.159 119.525

BESØGSTAL OVER FEM ÅR
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arKEN havde i 2010 et ordinært driftsoverskud på 
114.375 kr., hvilket er i overensstemmelse med det 
budgetterede. Årets ordinære overskud er opnået 
på trods af, at især finanskrisen betød en væsentlig 
reduktion i arKENs samlede egenindtægter med 
ca. 3,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Ned-
gangen i indtægterne hidrører både fra de besøgs-
talsrelaterede indtægter som entré, shop og café og 
fra de erhvervsrelaterede indtægter som lokaleud-
lejning og ErHVErVsKLUB arKEN. Derimod lyk-
kedes det arKEN i 2010 at øge det i forvejen høje 
indtægtsniveau fra sponsorater og fondstilskud, hvil-
ket er resultatet af en meget målrettet indsats mod 
at søge fonds- og sponsorstøtte til enkeltprojekter.  

som følge af de lavere indtægter i 2010, måtte ar-
KEN på omkostningssiden løbende tilpasse sig den 
nye økonomiske virkelighed for at få balance i den 
ordinære driftsøkonomi. Dette medførte bl.a. æn-
dring i udstillingsprogrammet og aktivitetsneddrosling 
inden for kunstindkøb, formidling og forskning samt 
ikke mindst væsentlige besparelser på faste løn- og 
kapacitetsomkostninger. totalt set lykkedes det mu-
seet i løbet af 2010 at spare ca. 4 mio. kr., således at 
arKENs ordinære resultat blev – som budgetteret 
– et lille overskud. 

på trods af de store økonomiske udfordringer an-
vendte arKEN også i 2010 midler til helt nødvendige 
investeringer :

renovering af fejlkonstrueret tag•	
omlægning af arKENs el-installationstavler til •	
HpFI (lovkrav)
Udskiftning af to gaskedler•	

2010 var en økonomisk udfordring for arKEN som 
følge af de lavere indtægter. Derfor var arKEN i det 
forgangne år igennem et skrapt økonomisk eftersyn, 
der medførte nye måder at gøre tingene på med 
langtidsholdbare effektiviseringer og rationaliserin-
ger til følge. Dertil kom en trimning af hele set-uppet 
omkring arKENs kommercielle besøgsområder som 
billet, café og shop, hvilket sidst på året medførte en 
betydelig styrkelse af salgs- og servicedelen i disse 
områder.

arKEN føler sig derfor økonomisk klar til de kom-
mende års udfordringer. Dette på trods af at museets 
generelle statstilskud i 2011 vil blive reduceret med 
ca. – 0,7 mio. kr. Det er dog klart, at en fortsat re-
duktion af arKENs statstilskud vil kunne få alvorlige 
konsekvenser for museets økonomi og dermed for 
arKENs mulighed for at leve op til museumsloven, 
egen vision m.v. 

ØKoNoMI

ØKoNoMI
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NØGLEtaL

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2010 fremgår af følgende to figurer :
ØKoNoMIsKE NØGLEtaL For 2010

Finanslovens § 15-16
51 %

31,5 mio.                 

Ishøj Kommune
1 %

0,5 mio.

Andre tilskud
16 %

9,9 mio.

Entré og 
medlemsindtægter

13 %
8,2 mio.

Kommercielle 
indtægter

19 %
12,0 mio.

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2010 i alt 62,1 mio. kr. 

Udstilling, samling
og formidling 30 %

18,4 mio. 

Kultur og Børn 
7 % 

4,5 mio.

Marketing, PR og 
KLUB ARKEN 

9 % 
5,4 mio.

Ejendom 
18 %

10,9 mio.

Kommercielle
omkostninger

19 %
11,8 mio. 

Administration
13 % 

8,2 mio.

Overskud 
0 %  

0,1 mio.

Renter 
2 % 

1,4 mio.

Afskrivninger
2 % 

1,4 mio.

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2010 på i alt 62,1 mio. kr.



30

NØGLEtaL

ØKoNoMIsKE NØGLEtaL For pErIoDEN 2006 – 2010
Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2006 – 2010 fremgår af følgende tre figurer :

 

49 % 47 % 50 % 49 % 46 %

11 %
12 %

11 % 12 % 19 %

22 % 21 % 19 % 18 %
18 %

16 % 15 % 15 %
14 %

13 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010
Regnskabsår

5 års omkostningsfordeling

Ekstraordnære omkostninger

Renter og afskrivninger

Administrative omkostninger

Ejendomsomkostninger

Kommercielle omkostninger

Museale omkostninger

I alt 35,7 
mio. kr.

I alt 43,6
mio. kr.

I alt 58,7
mio. kr.

I alt 58,8
mio. kr.

I alt 62,0
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LEDELsEspÅtEGNING

LEDELsEspÅtEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 for arKEN Museum for 
Moderne Kunst.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af arKENs aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til Kulturarvsstyrelsens godkendelse.

Ishøj, den 15. marts 2011

DIrEKtIoN

Christian Gether Karen Haumann 
Direktør  Vicedirektør

BEstYrELsE

ole Bjørstorp  Lars Eskesen  Henrik B. andersen
Formand  Næstformand

otto Johs. Detlefs Eva Hofman-Bang Henning salling olesen

 

Hans Jensen 



32

rEVIsIoNspÅtEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for arKEN Museum 
for Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2010 omfattende anvendt regnskabsprak-
sis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

LEDELsENs aNsVar For ÅrsrEGNsKaBEt
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflæg-
ge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven og regn-
skabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af 
statsanerkendte museer m.v. Dette ansvar omfatter 
udformning, implementering og opretholdelse af in-
terne kontroller, der er relevante for at udarbejde og 
aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfor-
mationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og 
anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 
efter omstændighederne.

rEVIsors aNsVar oG DEN UDFØrtE rEVIsIoN
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstan-
darder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen med hen-
blik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnska-
bet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisi-
onsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revi-
sors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved ri-
sikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 
der er relevante for museets udarbejdelse og aflæg-
gelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bil-
lede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, 
der er passende efter omstændighederne, men ikke 
med det formål at udtrykke en konklusion om ef-
fektiviteten af museets interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledel-
sen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KoNKLUsIoN
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af museets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet 
af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2010 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven og regnskabsbekendtgørelsen om regn-
skab og revision af statsanerkendte museer m.v.

UDtaLELsE oM LEDELsEsBErEtNINGEN
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelses-
beretning, der indeholder en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, 
men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennem-
læst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderli-
gere handlinger i tillæg til den gennemførte revision 
af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet.

ErKLÆrING oM UDFØrt ForVaLtNINGsrEVI-
sIoN
I forbindelse med den finansielle revision af arKENs 
årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af, 
hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen, og at oplysnin-
gerne i årsregnskabet om resultater er dokumente-

rEVIsIoNspÅtEGNING
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rEVIsIoNspÅtEGNING

rede og i overensstemmelse med regnskabsbekendt-
gørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte 
museer m.v.

LEDELsENs aNsVar
arKENs ledelse har ansvaret for, at der etableres 
retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldige økonomiske hensyn ved museets forvaltning, 
og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er 
dokumenterede i overensstemmelse med regnskabs-
bekendtgørelsen om regnskab og revision af stats-
anerkendte museer m.v. 

rEVIsors aNsVar oG DEN UDFØrtE For-
VaLtNINGsrEVIsIoN
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 
regnskabsbekendtgørelsen om revision og regnskab 
af statsanerkendte museer m.v., har vi for udvalgte 
forvaltningsområder undersøgt, om arKEN har etab-
leret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hen-

sigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist 
gennemgået arKENs rapportering i årsregnskabet 
om resultater. Vort arbejde er udført med henblik på 
at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på 
de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporte-
ringen om resultater er dokumenterede og i overens-
stemmelse med regnskabsbekendtgørelsen om regn-
skab og revision af statsanerkendte museer m.v.

KoNKLUsIoN
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke ble-
vet bekendt med forhold, der giver os anledning til 
at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områ-
der, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økono-
misk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i 
årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede 
og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgø-
relsen om regnskab og revision af statsanerkendte 
museer m.v.

København, den 15. marts 2011

Deloitte
statsautoriseret revisionsaktieselskab

John Menå  
statsautoriseret revisor
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rEGNsKaBspraKsIs

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. 

regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det 
funktionsopdelte skema. Den anvendte regnskabs-
praksis er uændret i forhold til sidste år.

GENErELt oM INDrEGNING oG MÅLING
aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde arKEN, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når arKEN som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-
tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå arKEN, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsige-
lige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksi-
sterede på balancedagen.  

afledte finansielle instrumenter måles ved første 
indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til 
dagsværdi. afledte finansielle instrumenter indregnes 
under henholdsvis andre tilgodehavender og anden 
gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv 
eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatop-
gørelsen sammen med ændringer i værdien af det sik-
rede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumen-
ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for 

sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på 
egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, 
indregnes de akkumulerede ændringer som en del af 
kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 
betingelserne for behandling som sikringsinstrumen-
ter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resul-
tatopgørelsen som finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

INDtÆGtEr 
Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn her-
om, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den 
periode de vedrører. 

KLUB arKEN-medlemskontingenter for 1-års med-
lemskaber indtægtsføres i takt med, at de modtages. 

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

UDstILLINGs- oG 
arraNGEMENtsoMKostNINGEr
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængel-
se af regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til 
nedtagningsomkostninger.

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder 
tillige direkte omkostninger vedrørende de kommer-
cielle områder.

FINaNsIELLE postEr
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -om-
kostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og priori-
tetsgæld mv. 

renteomkostninger og øvrige finansielle omkostnin-
ger vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i 
kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgø-
relsen på tidspunktet for deres afholdelse.  

aNVENDt rEGNsKaBspraKsIs
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rEGNsKaBspraKsIs

sKat 
arKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune frita-
get for at betale skat, jf. selskabsskattelovens § 3, stk. 
1, nr. 5.

BALANCEN

MatErIELLE aNLÆGsaKtIVEr 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fra-
drag af øremærkede tilskud og akkumulerede af- og 
nedskrivninger. 

Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år).
Inventar og driftsmidler afskrives over forventet 
brugstid (5 -15 år). It-udstyr afskrives over forventet 
brugstid (3 år).

aktiver med anskaffelsesværdi på under 50.000 kr. pr. 
enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

KUNstVÆrKEr 
Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller 
med tilskud fra sponsorer, er udgiftsført via nedskriv-
ning til 0 kr. 

VarEBEHoLDNINGEr
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter 
FIFo-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor den-
ne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante 
varer, herunder langsomt omsættelige varer.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpemate-
rialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta-
gelsesomkostninger. 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres 
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-
sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes 
for at effektuere salget.

tILGoDEHaVENDEr
tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivnin-
ger til imødegåelse af forventede tab.

pErIoDEaFGrÆNsNINGspostEr
periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-

følgende regnskabsår. periodeafgrænsningsposter må-
les til kostpris.

EGENKapItaL 
Der foretages henlæggelser til særlige formål i hen-
hold til bestyrelsesbeslutninger.  

HENsattE ForpLIGtELsEr
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkost-
ninger til besluttede og offentliggjorte omstrukture-
ringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afslut-
tede udstillinger.

Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det 
bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for 
på balancedagen at afvikle forpligtelserne. 

prIorItEtsGÆLD
prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse 
til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 

pErIoDEaFGrÆNsNINGspostEr
periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld 
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-
terfølgende regnskabsår. periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris. 

PENGESTRØMSOPGØRELSEN
pengestrømsopgørelsen for arKEN præsenteres ef-
ter den indirekte metode og viser pengestrømme 
vedrørende drift, investeringer og finansiering samt 
arKENs likvider ved årets begyndelse og slutning. 

pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres 
som driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter 
omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 
immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter 
omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning 
af arKENs indskudskapital, langfristet lånekapital og 
omkostninger forbundet hermed samt renter.

Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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Note Regnskab 
2010 i kr.

Budget 
2010 i t.kr.

Regnskab 
2009 i t.kr.

Nettoomsætning 1 19.075.950 23.997 15.844

stats- og kommunalt tilskud 2 32.628.712 32.692 32.052

Øvrige tilskud 3 10.363.968 9.199 8.456

Indtægter 62.068.630 65.888 56.352

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser 5 (405.618) (1.000) (90)

Udstillings- og arrangementsomkostninger 4,5 (32.074.401) (33.306) (28.674)

Bruttoresultat 29.588.611 31.582 27.588

administrationsomkostninger 4,5,6 (23.906.755) (26.157) (24.995)

salgsomkostninger (3.390.706) (3.615) (3.169)

andre driftsomkostninger (830.152) (540) (567)

Driftsresultat 1.460.998 1.270 (1.142)

Finansielle indtægter 65.601 204 580

Finansielle omkostninger (1.412.224) (1.407) (1.308)

ÅRETS RESULTAT 114.375 67 (1.869)

der er fordelt således:

Henlagt til reserve for driftskapital 11 0 0 (1.500)

Henlagt til reserve for overført overskud 13 114.375 67 (369)

I alt fordelt 114.375 67 (1.869)

 

rEsULtatopGØrELsE For 2010
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AKTIVER Note Regnskab 
2010 i kr.

Regnskab 
2011 i t.kr.

Grunde og bygninger 23.574.203 22.645

Inventar og driftsmidler 3.467.453 2.512

Kunstværker 0 0

Bygninger under opførelse 0 1.138

Materielle anlægsaktiver i alt 7 27.041.656 26.295

ANLÆGSAKTIVER I ALT 27.041.656 26.295

Varebeholdninger 1.234.155 1.171

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 549.413 353

andre tilgodehavender 8 2.793.387 5.897

periodeafgrænsningsposter 9 5.565.479 3.012

Tilgodehavender i alt 8.908.279 9.263

Likvide beholdninger 6.176.609 12.230

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 16.319.043 22.664

AKTIVER I ALT 43.360.699 48.959

 

BaLaNCE pr. 31.12.2010
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PASSIVER Note
Regnskab 
2010 i kr.

Regnskab 
2009 i t.kr.

Egenkapital

Indskudskapital 10 300.000 300

reserve for driftskapital 11 3.000.000 3.000

reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter 12 (3.122.679) (1.812)

Disponeret egenkapital 177.321 1.488

overført over-/underskud 13 18.003 (96)

EGENKAPITAL I ALT 195.324 1.391

Hensatte forpligtelser 14 1.302.016 420

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 1.302.016 420

Gæld til realkreditinstitutter 15 25.901.524 26.677

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 25.901.524 26.677

Kortfristet del af langfristet gæld 15 757.862 715

omkostningskreditorer 16 4.093.584 6.592

anden gæld 17 6.934.755 6.635

periodeafgrænsningsposter 18 4.175.634 6.529

GÆLD I ALT 15.961.835 20.471

PASSIVER I ALT 43.360.699 48.959

 

BaLaNCE pr. 31.12.2010

Eventualforpligtelser: 
Museet har pr. 31. december 2010 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser 
på i alt ca. t.kr. 601 frem til 2015 (2009: t.kr. 642)
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2010 
i kr.

2009 
i t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet 19.075.950 15.844

offentlige og private tilskud 42.992.680 40.508

Udgifter ved museumsaktivitet (32.074.401) (28.674)

administrations- og salgsudgifter m.v. (26.728.409) (27.411)

Driftsresultatets likviditetsvirkning 3.265.821 267

Ændringer i varebeholdninger (63.502) (249)

Ændringer i tilgodehavender (925.883) 665

Ændringer i hensættelser 882.252 (792)

Ændringer i kreditorer og anden gæld (1.140.397) 787

Ændringer i periodeafgrænsningsposter (4.906.466) (5.901)

Driftskapitalens likviditetsvirkning (6.153.995) (5.490)

DRIFTSAKTIVITETENS LIKVIDITETSVIRKNING (2.888.175) (5.223)

Køb af kunstværker (405.618) (90)

Investering i ejendom (286.243) (1.138)

Køb af inventar og driftsmidler (1.859.533) (942)

Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser vedr.

investering i ejendom 1.465.128 359

INVESTERINGSAKTIVITETENS LIKVIDITETSVIRKNING (1.086.266) (1.811)

optagelse af gæld hos realkreditinstitut 0 6.000

tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut (732.337) (785)

renteindbetalinger 65.601 580

renteudbetalinger (1.412.224) (1.308)

FINANSIERINGSAKTIVITETENS LIKVIDITETSVIRKNING (2.078.960) 4.487

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING (6.053.400) (2.548)

Likvide beholdninger primo 12.230.009 14.778

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO 6.176.609 12.230

pENGEstrØMsopGØrELsE For 2010
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NotEr

NOTER Regnskab 
2010 i kr.

Budget 
2010 i t.kr.

Regnskab 
2009 i t.kr.

1. Nettoomsætning

Entré- og arrangementsindtægter 7.784.018 11.099 9.218

KLUB arKEN medlemskontingenter 1.778.809 1.852 1.526

omsætning og forpagtningsafgift, café 6.220.925 7.121 2.076

Varesalg, shop 3.292.198 3.925 3.024

19.075.950 23.997 15.844

2. Stats- og kommunalt tilskud

statstilskud 31.469.400 31.534 30.899

statstilskud, komp. for fri entré til børn og unge 659.312 658 653

tilskud, Ishøj Kommune 500.000 500 500

32.628.712 32.692 32.052

3. Øvrige tilskud

sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc. 10.053.268 8.509 7.750

sponsorer og tilskud til andet 310.700 690 707

10.363.968 9.199 8.456

4. Personaleudgifter

Lønninger 27.721.529 28.432 26.892

sociale udgifter, pension 3.708.115 3.386 2.853

Øvrige 576.238 924 759

32.005.882 32.742 30.505

De samlede personaleudgifter indgår i:

Udstillings- og arrangementsomkostninger med 19.085.208 18.657 15.428

administrationsomkostninger med 12.920.674 14.085 15.076

32.005.882 32.742 30.505

NotEr

Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn til direktionen i 2010 udgør i alt kr. 3.114.836 mod budget

2010 på i alt t. kr. 3.248 og mod t.kr. 3.094 i 2009.

Der har i gennemsnit været ansat 78,6 medarbejdere i 2010 mod budget 2010 på 79,5 og 71,1 i 2009.

De samlede lønomkostninger i 2009 var ekstraordinært påvirket af en efterbetaling af løn og pension vedrørende tidligere år på t.kr. 
1.838.
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NotEr

NOTER Regnskab 
2010 i kr.

Budget 
2010 i t.kr.

Regnskab 
2009 i t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger

afskrivninger bygninger 495.000 512 473

afskrivninger inventar og driftsmidler 904.204 1.072 846

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør 405.618 1.000 90

1.804.822 2.584 1.409

De samlede afskrivninger indgår i:

administrationsomkostninger med 1.399.204 1.584 1.319

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser med 405.618 1.000 90

1.804.822 2.584 1.409

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med kr. 7.096.304 mod budget 2010 på i alt t.kr. 
7.100 og t.kr. 6.106 i 2009.

Bygninger under 
opførelse i kr.

Grunde og 
bygninger i kr.

Inventar og drifts-
midler i kr.

Kunstværker i kr.

7. Anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2010 1.137.990 23.629.535 12.264.479 23.100.166

tilgang 0 3.396.463 1.859.533 405.618

Modtaget tilskud til tilgang 0 (3.110.220) 0 0

afgang 0 0 0 0

overførsel af saldo mellem kategorierne (1.137.990) 1.137.990 0 0

Kostpris 31.12.2010 0 25.053.768 14.124.012 23.505.784

af- og nedskrivninger 01.01.2010 0 (984.565) (9.752.354) (23.100.166)

Årets afskrivninger 0 (495.000) (904.205) (405.618)

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 0 (1.479.565) (10.656.559) (23.505.784)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 0 23.574.203 3.467.453 0

regnskabsmæssig værdi 31.12.2009 1.137.990 22.644.970 2.512.125 0

offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør: kr. 270.000.000 (2009: t.kr. 270.000)
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NotEr

NOTER 2010 
i kr.

2009
i t.kr.

8. Andre tilgodehavender

Moms og afgifter 1.144.564 1.437

tilgodehavende fondstilskud til bygninger 93.310 318

tilgodehavende offentligt tilskud til tagrenovering 34.150 3.643

tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc. 1.046.620 48

andre tilgodehavender 474.743 451

Saldo 31.12.2010 2.793.387 5.897

9. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger 4.712.862 2.010

Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger 852.617 1.003

Saldo 31.12.2010 5.565.479 3.012

10. Indskudskapital

saldo 01.01.2010 300.000 300

Årets til- og afgang 0 0

Saldo 31.12.2010 300.000 300

11. Reserve for driftskapital 

saldo 01.01.2010 3.000.000 4.500

overført af årets resultat 0 (1.500)

Saldo 31.12.2010 3.000.000 3.000

12. Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

saldo 01.01.2010 (1.812.468) 0

Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter (1.310.211) (1.812)

Saldo 31.12.2010 (3.122.679) (1.812)

13. Overført overskud 

saldo pr. 01.01.2010 (96.372) 273

overført af årets resultat 114.375 (369)

Saldo 31.12.2010 18.003 (96)
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NotEr

NOTER 2010
i kr.

2009 
i t.kr.

14. Hensatte forpligtelser 

saldo pr. 01.01.2010 419.764 1.212

tilgang 1.202.016 420

afgang (319.764) (1.212)

Saldo 31.12.2010 1.302.016 420

Specifikation af hensatte forpligtelser:

Hensættelse til nedtagning af udstillinger 707.016 260

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver 595.000 160

Saldo 31.12.2010 1.302.016 420

15. Gæld til realkreditinstitutter

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år) 757.862 715

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år) 25.901.524 26.677

Saldo 31.12.2010 26.659.386 27.392

Efter mere end 5 år forfalder 22.755.595 23.695

Kontant værdi af prioritetsgæld 26.731.100 27.419

16. Omkostningskreditorer

Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer 181.636 2.550

Øvrige driftskreditorer 3.911.948 4.042

Saldo 31.12.2010 4.093.584 6.592

17. Anden gæld

skyldig løn, atp, sociale bidrag m.m. 712.424 2.046

Feriepengeforpligtelser 3.099.652 2.776

Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter 3.122.679 1.812

Saldo 31.12.2010 6.934.755 6.635

18. Periodeafgrænsningsposter, gæld

Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc. 3.995.634 6.459

Modtagne øvrige indtægter vedr. fremtidige år 180.000 70

Saldo 31.12.2010 4.175.634 6.529
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MaNaGEMENt rEport

In 2010, arKEN inaugurated and fully utilized its new 
galleries and public areas, and visitors reacted very 
positively to the additional space of the new arKEN. 
the extension of the premises which has so en-
hanced the museum experience was made possible 
by the generous support of the annie & otto Johs. 
Detlefs’ Foundations oJD. 

Like 2009, 2010 was under the shadow of the finan-
cial crisis, and it was necessary for arKEN to adjust 
its level of activity and its organization to the changed 
conditions. In spite of the financial crisis, it was pos-
sible in 2010 for arKEN to present four international 
and three Danish exhibitions, research-based cata-
logues, articles and a bulletin, as well as outreach to 
the public via new digital platforms. 

In the course of the year, arKEN set up exhibitions 
dealing with Joan Miró, oluf Høst, Director’s Choice, 
the Wild 80s and Hans scherfig. UtopIa 2 with 
Katharina Grosse in the arKEN art axis was followed 
towards the end of the year by UtopIa 3 and olafur 
Eliasson’s large installation Din blinde passager (Your 
blind passenger). the UtopIa project inquires into 
the ideas which motivate us as human beings today, 
and on the basis of the works included in UtopIa 
the museum discusses different conceptions of “the 
good life” with its public. the three UtopIa exhi-
bitions and arKEN’s international exhibitions were 
made possible by substantial funding from Nordea-
fonden. 

a total of eight new works were added to the mu-
seum collection in 2010, including pascale Marthine 
tayou’s sculpture Fashion Street and Fritz Bornstück’s 
painting The Politely Declined (Coupé Decalé) – both 
gifts from the annie & otto Johs. Detlefs’ Founda-
tions oJD – and Grayson perry’s The Walthamstow 
Tapestry, which is on permanent loan from the Dre-
sing Collection, London.

arKEN’s art prize and travel grant were awarded in 
March. the contemporary Indian artist Bharti Kher 
was awarded the art prize, and Ferdinand ahm Krag 
and Hans Hamid rasmussen received the travel grants. 
arKEN’s art prize and travel grant are donated by the 
annie & otto Johs. Detlefs’ philanthropic Foundation. 

arKEN is very grateful for the generous support the 
museum receives from foundations, firms and private 
individuals. Without these contributions, donations and 
gifts, it would not be possible to realize arKEN’s large 
international exhibitions and fantastic projects. 

In the spring of 2010, arKEN had the pleasure of 
hosting the cultural committee of the Danish parlia-
ment, Folketinget, which visited arKEN to hear about 
museum management and the art museum of the fu-
ture, among other topics. the museum also received 
a visit from the Copenhagen Mayor for Culture, pia 
allerslev, who came to discuss the possibilities of a 
closer co-operation between the municipality of Co-
penhagen and arKEN.

there was also good commercial activity, in spite of a 
general tendency towards restraint. since the muse-
um’s extension, several rooms of different types have 
become available, and there has been much interest 
in leasing premises in order to hold social and cultural 
arrangements at arKEN. Visitors to arKEN enjoyed 
the availability of an inspiring selection of designer 
items in the shop and of culinary experiences in the 
café, and there were many arrangements for children 
and young people, including Family sundays, digital 
workshops and educational events.  

In 2010, arKEN received funding from the Heritage 
agency of Denmark for the project “the art muse-
um and non-users between the ages of 15 and 25”, 
and consequently is engaged on working with vari-
ous educational centres to develop and implement 
bridge-building events aimed at young people who 
do not normally use the museum. 

ENGLIsH sUMMarY
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It is necessary for the museum to constantly en-
large its self-conception and break through its own 
boundaries in order to achieve an optimal position 
in the museum landscape of the future. In 2010, this 
challenge was met by analyzing and exploring the 
demands on the art museum of the future. this was 
carried out within the framework of the project 
on the art museum of the future, which was made 
possible by a grant from the Heritage agency of 
Denmark. researchers and museum officials from 
Denmark and other countries debated the findings 
of the project at a large seminar held towards the 
end of the year. 

In 2010, arKEN conducted increasingly visible re-
search, not only in connection with exhibitions and 
the permanent collection, but also with the projects 
regarding the art museum of the future and UtopIa. 
a seminar was held on the theme of the art museum 
of the future, and a new arKEN Bulletin was issued 
with the title Utopic Curating. arKEN also highly val-
ues its research co-operation with universities and 
other museums. together with Moesgård Museum 
(specialized in archaeology and ethnography) and the 

zoological museum Naturama, arKEN participates in 
a think tank on radical museum innovation. 

In 2010, arKEN continued its efforts to maintain a 
leading position in digital communication and media-
tion. the museum held no less than 46 digital work-
shops, and provided visitors with ipods touch supply-
ing information about exhibitions and the collection. 
the museum is also on both Facebook and Youtube 
in order to reach a wider and more international au-
dience and to enter into a dialogue with both users 
and non-users. 

at the local level, arKEN maintains important col-
laborative relations with the municipality of Ishøj and 
strandparken, among others. thus, arKEN is discuss-
ing the development of the natural amenities around 
the museum with its local partners. 

all in all, it was another good year for arKEN, and in 
2011 the museum will celebrate its 15th anniversary. 
the refurbished museum had a good start in 2010, 
and at the beginning of 2011 is ready for yet more 
international exhibitions and many visitors. 

 2006 2007 2008 2009 2010

Adults 45,752 58,968 94,628 69,699 50,515

KLUB ARKEN 8,634 6,055 10,882 10,072 8,907

Children up to 18 years 4,976 12,229 11,719 7,382 8,529

Senior citizens 10,888 13,486 51,076 36,145 24,411

Students 3,715 4,622 6,752 4,011 4,052

Pupils 8,554 11,657 13,194 7,557 9,196

Events 12,484 9,055 13,389 10,293 13,915

Total 95,003 116,072 201,640 145,159 119,525

VISITORS
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EXpECtatIoNs For 2011

after a challenging but successful 2010, with sig-
nificant exhibitions, financial restraint and necessary 
organizational adjustments, arKEN has made a fine 
start to 2011. the financial crisis is not yet over, and 
as always finances must be closely supervised, but a 
good beginning to the year always results in optimism 
and enthusiasm. 

In 2011-2013, the special exhibitions at arKEN will 
have the overall theme of “passion & insight”. It is of 
the greatest importance that the museum should 
make well-considered and analytically based use of 
new media, new means of communication and new 
exhibition design so as to inspire and involve the 
public, thus ensuring the relevance of the museum 
to coming generations and future users. the arKEN 
special Exhibitions - passion & insight is supported 
for the three year period by Nordea-fonden.

through most of the spring and early summer, an 
exhibition highlighting anna ancher’s pastels and mo-
dernity will run in tandem with Hans scherfig’s jungle 
animals. the summer exhibition will present contem-
porary art by the German artist anselm reyle, and 
in the autumn a unique Warhol & Basquiat exhibi-
tion will open, with both individual and collaborative 
works by the two artists. UtopIa 3 with olafur Elias-
son’s smoke-filled tunnel can be experienced by the 
museum’s guests throughout most of 2011. 

on the research front, the art museum of the future 
and UtopIa are still in focus. What position should 
art museums adopt in the society of the future, and 
how can they best satisfy the demands of the self-
involving participative people who will be its citizens? 

these are some of the many issues which arKEN’s 
research will attempt to improve our knowledge of 
in 2011.

In continuation of the 3-year UtopIa series made 
possible thanks to generous support from Nordea-
fonden, in april 2011 a conference will be held on 
utopias and contemporary art.

arKEN benefits greatly from the many foundations, 
firms and organizations which often hold their func-
tions at arKEN and participate in the museum’s ac-
tivities as members of the business club, as customers 
or as sponsors. arKEN regards maintaining this dia-
logue with industry as an important focus area. 

outreach will again be in focus in 2011. Family sun-
days are the framework for the 8-to-12-year-olds to 
get to know the museum, and the bridge-building 
activities mentioned above will continue to inspire 
young people between the ages of 15 and 25 who 
do not normally use the museum to visit arKEN.

In 2011, arKEN will augment its use of social me-
dia with a Flickr-page with digital images illustrating 
the life of the museum. Following the two success-
ful broadcasts produced for tV and web-tv in 2010, 
arKEN will work in the coming year on similar pro-
ductions for future exhibitions.

arKEN expects positive results in the coming year, de-
spite the financial uncertainty which is bound to charac-
terize 2011. the museum’s activities will be adjusted to 
economic conditions on a regular basis. Circumstances 
must determine actions, and decisions will always be 
based on responsible museum management. 
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