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VISION OG MISSION

ARKENS 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.

ARKENS 
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 kunsten, 
der er med til at stimulere den enkelte borgers kul-
turelle identitet og selvstændige deltagelse i den de-
mokratiske 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.

ARKENS 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 an-
den forskning baseret på museets samling. 

Gæster finder vej gennem tågen i 
Olafur Eliassons Din blinde passager
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LEDELSESBERETNING

I 2011 rundede ARKEN de 15 år, og det blev et godt år 
for museet med ikke færre end 182.217 besøgende til 
museets samling og særudstillinger. 

UDSTILLINGER OG FORSKNING
ARKEN viste i løbet af året Hans Scherfig, Anna An-
cher, Anselm Reyle og Warhol og Basquiat. Desuden 
fortsatte UTOPIA 3 i 2011 med Olafur Eliassons store 
installation Din blinde passager. Eliassons værk mar-
kerede afslutningen på det tre år lange UTOPIA-pro-
jekt, som rejste spørgsmålet om, hvilke forestillinger, 
der driver os som mennesker, og hvad der definerer 
det gode liv. Med afsæt i forestillingen om ”det gode 
byliv” arrangerede museet bl.a. en række velbesøgte 
UTOPIA Talks, ligesom der blev produceret dokumen-
tarfilm og UTOPIA-avis samt afholdt en stor konfe-
rence om utopier. Udstillingsrækken udmærkede sig 
ved den store lyst til aktiv brugerinddragelse og har 
afstedkommet et imponerende antal kommentarer 
på ARKENs hjemmeside, hvor mange også har set de 
til udstillingen producerede film på ARKEN Channel.

ARKEN har forskning som et særligt strategisk sats-
ningsområde. Forskningen falder inden for to hoved-
områder - den kunsthistoriske og den museologiske 
forskning. Som en del af UTOPIA-projektet, der omfat-
ter både kunsthistorisk og museologisk forskning, af-
holdt ARKEN en international konference om utopi og 
samtidskunst. Konferencen var velbesøgt, og en række 
af konferencens oplæg indgår i den engelsksprogede 
antologi, ”Utopia and Contemporary Art”, som udkom-
mer i begyndelsen af 2012.

De tre UTOPIA-udstillinger og ARKENs internationale 
udstillinger blev gjort mulige gennem betydelig støtte 
fra Nordea-fonden.

DONATIONER OG NYE INDKØB
Et af årets store højdepunkter var den fornemme 
donation, som tilfaldt ARKEN i september måned, 
da The Merla Art Foundation donerede i alt 14 vær-
ker til museet. Donationen gav genlyd i både medier 
og kunstkredse, især på grund af otte værker af den 
verdensberømte britiske kunstner Damien Hirst, heri-

blandt det hidtil største ’spot painting’ 2-Amino-5-Bro-
mobenzotrifluoride, som er skabt specielt til ARKEN. 
Donationen bestod af yderligere seks værker skabt af 
Olafur Eliasson, Andreas Golder, Clare Woods, Antony 
Gormley, Grayson Perry og Marc Quinn – værker, der 
på hver sin måde sætter fokus på livets uforklarlig-
heder og dødens uundgåelighed, som er et centralt 
tema i ARKENs samling.

ARKENs Hirst-værker samt to lånte skulpturer af sam-
me kunstner har nu fået deres egen Hirst-sal i ARKENs 
foyer. Således mødes publikum af værker skabt af en 
af samtidskunstens helt centrale skikkelser, når de be-
søger museet. Damien Hirst selv var til stede på mu-
seet, da salen blev indviet. Den betydelige donation 
fik sin egen rigt illustrerede publikation i slutningen af 
året.

Der blev i alt føjet 17 nye værker til museets samling.

ARKENs kunstpris gik i 2011 til den camerounske sam-
tidskunstner Pascale Marthine Tayou. ARKENs rejse-
legater tilfaldt kunstneren Eva Steen Christensen og 
kunsthistorikeren Rune Gade. ARKENs kunstpris og 
rejselegat er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Al-
mennyttige 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 interna-
tionale udstillinger og fantastiske projekter.

KOMMERCIELLE OMRÅDER
De kommercielle områder var i 2011 præget af den 
generelle afmatning og forsigtighed, og området 
kom som helhed ikke tilfredsstillende ud af året. AR-
KEN SHOP var dog en glædelig undtagelse, idet bu-
tikken fik et rigtig godt år med mange nye tiltag, glade 
kunder, fin omsætning og flot overskud. ARKEN SHOP 
sammenlignes med de bedste museumsbutikker in-
ternationalt og vækker stor begejstring hos både dan-
ske og internationale gæster. 

LEDELSESBERETNING
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ARKEN lancerede i 2011 et nyt initiativ ARKEN Edition, 
hvor museet hvert år inviterer kunstnere til København 
for at producere litografier i samarbejde med det an-
erkendte grafiske værksted Edition Copenhagen. Lito-
grafierne, der sælges på museet, blev i 2011 udarbejdet 
af den tyske kunstner David Schnell, der lavede den 
første edition, og den indiske kunstnerduo Thukral & 
Tagra, der lavede det andet litografi i serien.

KLUB ARKEN er inde i en god udvikling. Der er god 
tilgang af nye medlemmer, og loyaliteten er stor med 
en gentegningsprocent på hele 86 pct. I slutningen af 
2011 introducerede KLUB ARKEN en ny form for med-
lemskab, hvor medlemmet kan tage forskellige ledsa-
gere med på museet. Aktivitetsniveauet i KLUB ARKEN 
var højt, der blev afholdt et stort antal særlige arran-
gementer for klubbens medlemmer, og dertil kommer 
invitationer til ferniseringer og offentlige foredrag.

De i 2011 afholdte koncerter på ARKEN var i lighed 
med tidligere år en god succes med fin belægnings-
procent.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
ARKEN fortsatte i 2011 sine bestræbelser på at være 
et førende museum med kommunikation og formid-
ling via digitale medier. ARKEN har således stort fokus 
på anvendelse af og tilstedeværelse på de sociale 
medier. Brugen af disse intensiveres og udbygges 
fortløbende som del af ARKENs visionære ”audience 
participation”-strategi. I 2011 kom ARKEN således på 
Flickr og fik sin egen ARKEN Channel med kunstner-
portrætter, interviews, stemningsfilm fra åbninger og 
donationer samt optagelser af foredrag og Talks. To 
vigtige skridt på vejen til den mediestations-tanke, 
kommunikationsafdelingen på sigt stræber efter.  Des-
uden er arbejdet med Facebook optimeret med nye 
tiltag på indholdssiden og hyppigere opdateringer. 

I ARKENs historie er 2011 et af de år, hvor flest børn og 
unge besøgte museet - i alt 35.629. Særligt udstilling- 
erne med Olafur Eliasson og Hans Scherfig var me-
get populære, men også Anna Ancher, Anselm Reyle, 
Warhol og Basquiat samt samlingen er blevet set, dis-

kuteret og brugt som inspiration for mange børn og 
unges egne kreative udfoldelser på museet. Ud over 
de flotte besøgstal blev 2011 også et år, hvor ARKEN 
Undervisning fik støtte til tre nye samarbejdsprojekter, 
som kommer til at fortsætte de kommende år.

ØVRIGE AKTIVITETER
ARKENs samarbejde på lokalplan med Ishøj Kommune 
og Strandparken har i lighed med tidligere år fungeret 
fint. Samarbejdet er vigtigt, og i 2011 tog det primært af-
sæt i et ønske om at nydefinere området omkring mu-
seet til glæde for museets besøgende, Strandparkens 
gæster og kommunens indbyggere. Et skitseprojekt 
blev i slutningen af året sendt til A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, 
der besluttede at bevilge et stort millionbeløb til dette 
arbejde. ARKEN glæder sig meget til at igangsætte og 
realisere dette fantastiske landskabsprojekt.

Samlet set blev 2011 et godt og meget interessant år 
for ARKEN med gode besøgstal, glade gæster, flotte 
udstillinger og ikke mindst to fantastiske donationer 
til kunsten og til museet. Museets aktivitetsniveau 
var højt på alle fronter; kvaliteten i medarbejdernes 
bidrag og det gode samarbejde på tværs af organi-
sationen skabte et godt afsæt for årets store og små 
bedrifter til glæde for vores gæster – et rigtig godt ud-
gangspunkt for at tage fat på endnu et spændende år 
i museets historie.  

LEDELSESBERETNING

kihygkuygnjyfbyutnu

Qiu Anxiong, The new Book of Mountains and Seas 
part 2, 2009. (Still-billede) Erhvervet med støtte fra 
Beckett-fonden
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FORVENTNINGER

Området omkring ARKEN forvandles i løbet af de 
næste år til Kunstens Ø 

DONATIONER OG FONDE
Med en storslået donation fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
umiddelbart inden årsskiftet kan ARKEN se frem til et 
spændende år med igangsættelse af Kunstens Ø – 
en nydefinering af landskabet omkring ARKEN. Med 
donationen bliver det muligt at skabe et harmonisk 
samspil mellem det omgivende landskab og ARKENs 
karakteristiske skibsarkitektur. I løbet af 2012 skal pro-
jektet endeligt udformes gennem udskrivelse af en 
idékonkurrence, og den nødvendige myndighedsbe-
handling igangsættes. Først i 2013 vil der være et en-
deligt projektforslag, og byggeriet kan gå i gang. 

I 2012 bliver også ARKENs samling beriget med end-
nu en fornem donation af en af samtidskunstens 
helt centrale kunstnere, Anselm Reyle. ARKEN mod-
tager i marts 2012 en meget generøs donation til 
DETLEFS∙SALEN fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde 
OJD – en donation på i alt ni store værker af den tyske 
kunstner. Hovedparten af værkerne er skabt specielt 

til rummet. Udsmykningen af DETLEFS∙SALEN er et 
møde mellem den formfuldendte abstraktion og dag-
liglivets mest banale æstetik. 

ARKENs udstillinger i 2012 er støttet af Nordea-fonden 
under temaet Passion & Indsigt samt af en række 
andre fonde bl.a. Augustinus Fonden, Holck-Larsen 
Fonden og Rambøll Fonden. ARKEN arbejder ihærdigt 
på at udbygge alle former for finansiering af museets 
projekter, og for 2012 er det lykkedes at opnå store 
sponsorbidrag og indgå partnerskaber med uden-
landske samarbejdspartnere - om end de primære 
fonds- og sponsortilskud kommer fra Danmark. 

UDSTILLINGER
2012 bliver på udstillingssiden indledt med FARVENS 
SJÆL, der som den hidtil største udstilling af Dron-
ningens kunst rummer 135 akvareller, akrylmalerier og 
découpager skabt gennem de seneste 35 år. Med ud-
stillingen ønsker ARKEN i forbindelse med H.M. Dron-
ning Margrethe II’s 40 års regeringsjubilæum at fejre, 

FORVENTNINGER TIL 2012
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FORVENTNINGER

at Danmark har en Dronning med et markant kunstne-
risk talent og en passion for kunstnerisk produktion, 
der ikke lader sig skjule.

ARKENs sommerudstilling TREFFPUNKT : BERLIN kas- 
ter nyt lys på det urbane byrum med særligt fokus på 
byen Berlin. Med vidt forskellige blikke og æstetiske 
udtryk tematiserer en perlerække af danske og in-
ternationale samtidskunstnere de synlige såvel som 
usynlige strukturer, der designer, formgiver og tilret-
telægger storbyens rum – og livet i dem. 

Med efterårets to store særudstillinger vendes blikket 
mod Indien. Landet med det næsthøjeste antal ind-
byggere i verden er ikke blot udråbt til verdens næste 
stormagt i kraft af den eksplosive økonomiske vækst. 
Landet har også en frodig og uhyre interessant kunst- 
og modescene, der i det seneste årti har placeret In-
dien som ét af de mest levende og innovative centre 
på samtidskunstens landkort. Med de to udstillinger 
INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW, som vises 
samtidig, stiller ARKEN skarpt på Indiens kreative mil-
jøer i de globaliserede storbyer og den kunstneriske 
produktion, som livet dér fører med sig.

NYT FORMIDLINGSPROJEKT
ARKEN får i 2012 via midler fra Kulturstyrelsen mulig-
hed for at eksperimentere med ’augmented reality’ i 
museumsformidlingen gennem samarbejde med eks-
terne partnere i projektet ”Formidling i lommen”, der 
er en ny stor digital satsning. Formålet med projektet 
er at undersøge, hvordan museer på en meningsfuld 
måde kan inddrage museumsbesøgende i indholds-
udvikling og undersøge teknikkens muligheder for at 
udvikle formidlingen både i og uden for udstillingen. 
ARKEN håber på denne måde, at formidlingen bliver 
mere nærværende og umiddelbar, så brugerne kan 
bevare fokus på værket og samtidig blive beriget med 
historier og informationer. Første version af projektet 
præsenteres til TREFFPUNKT : BERLIN.

DEN SAMLEDE MUSEUMSOPLEVELSE
Det er også i det kommende år vigtigt for ARKEN at 
opretholde den gode dialog, museet har med fonde 
og virksomheder - herunder ikke mindst de virksom-

heder, der vælger at sponsorere ARKEN og ARKENs 
aktiviteter på forskellig vis. ARKEN er meget taknem-
melig for samarbejdet med erhvervslivet og glæder 
sig til at afholde små og store skræddersyede arran-
gementer af høj kvalitet, byde på VIP-middage og vise 
rundt på museet. 

For den samlede museumsoplevelse er både ARKEN 
SHOP og CAFÉ vigtige. Varesortiment og menu sam-
mensættes efter den aktuelle udstilling og bidrager 
på hver sin måde til en helhedsoplevelse på museet. 
Dette fortsætter i 2012. 

ARKEN forventer et positivt resultat for året på trods 
af, at den økonomiske virkelighed endnu er uvis. Mu-
seets aktiviteter vil i 2012 løbende blive tilpasset de 
økonomiske vilkår, således at ARKEN til enhver tid 
handler efter omstændighederne og driver ansvarlig 
museumsledelse.  

Emil Westman Hertz, Kiste, 2008-2011
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UDSTILLINGER

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

Udstillingen, der startede i det tidlige efterår 2010, 
blev så stor en succes, at den blev forlænget til den 
25. april 2011.

UTOPIA 3: OLAFUR ELIASSON 
– Din blinde passager
27. november 2010 – 4. december 2011

Som den sidste kunstner i UTOPIA-udstillingsrækken 
udviklede den dansk/islandske kunstner Olafur Elias-
son (f. 1967) installationen Din blinde passager, en ca. 
90 m lang tunnel konstrueret af træplader til ARKENs 
kunstakse. Trådte man ind i tunnelen blev man indhyl-
let i en tæt tåge. Tågen var oplyst af et skiftende lys, 
der gjorde bevægelsen gennem tunnelen foranderlig. 
Med kun 1,5 m synsradius måtte man famle sig frem, 
imens man forsøgte at orientere sig i forhold til omgi-
velserne.

•	 En dokumentarfilm med Olafur Eliasson blev vist 
i udstillingen tillige med de tidligere producerede 
film i forbindelse med UTOPIA-projektet.

•	 Tredje nummer af UTOPIA-avisen stod til rådighed 
for publikum.

•	 Et offentligt foredrag blev afholdt om udstillingen.
•	 En serie på tre UTOPIA Talks blev afholdt over 

temaet ‘det gode byliv’. Foredragsholderne var 
Carsten Thau, John Pløger, David Zahle, Stig L. An-

dersson, Jan Gehl og Thomas Poulsen (FOS).
•	 På ARKENs hjemmeside fortalte over 200 personer 

om deres oplevelse af værket.
•	 Antal besøgende i udstillingen i 2011: 89.385. Antal 

besøgende i alt i den samlede udstillingsperiode 
(27.11.2010 - 04.12.2011): 186.731.

ANNA ANCHER
29. januar 2011 – 5. juni 2011

Anna Ancher (1859-1935) var blandt sin tids største 
danske malere, kendt som en af Skagensmalerne og 
som hustru til Michael Ancher. ARKENs udstilling vi-
ste imidlertid, at Anna Ancher ikke blot var et lokalt 
Skagen-fænomen, men derimod en kunstner, som 
var helt på højde med øvrige internationale kunstnere 
i sin samtid. Ved at fokusere på moderniteten i hen-
des værk og de mange forbindelser, det knytter til den 
franske kunstscene og tidens filosofiske interesse for 
fænomenologien, kastede udstillingen et nyt lys på 
den folkekære kunstner. Anna Ancher var ikke blot en 
malende, kvindelig skagbo, men en internationalt ori-
enteret kunstner med kendskab til det nyeste i sin tid. 
I sine bedste værker er hun den mest moderne af alle 
Skagensmalerne.

•	 Udstillingen rummede 112 værker fra museer og 
private samlinger.

•	 Installeret i Rum 7, 8, 9 og Pauserum 2.
•	 I udstillingen og i kataloget var malerierne sup-

pleret med tre digte skrevet af de danske lyrikere 

UDSTILLINGER

Udstillingen med Anna Anchers værker var velbesøgt
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UDSTILLINGER

Pablo Llambias, Lars Skinnebach og Lone Hørslev 
ud fra værker af Anna Ancher.

•	 Kataloget, udgivet på dansk og engelsk, rum-
mede artikler af udstillingens eksterne konsulent, 
kunsthistoriker Elisabeth Fabritius, der for første 
gang præsenterede en receptionshistorisk frem-
stilling af forbindelsen mellem Anna Ancher og 
den samtidige franske kunst, mens lektor Lillian 
Munk Rösing gav en indlevende analyse af Anna 
Anchers motivverden og sanseundersøgelser. En-
delig bidrog ARKENs museumsinspektør Andrea 
Rygg Karberg med en artikel om Anna Ancher i en 
fænomenologisk optik.

•	 Der blev produceret en audioguide samt formid-
lingsark på dansk og engelsk til udstillingen.

•	 En række værker blev fundet gennem efterlysning- 
er i de danske medier. Af denne grund placerede 
Kulturstyrelsen udstillingen på deres top 10 liste 
over årets museumshit ledsaget af ordene: ”Et 
godt samarbejde mellem medierne og ARKEN re-
sulterede i en fantastisk gevinst for dansk kunst-
historie.”

•	 Som del af udstillingen etableredes et pastel-
værksted, så både børn og voksne kunne afprøve 
pastelteknikken. 

•	 I forbindelse med udstillingen afholdte ARKEN 
en række offentlige foredrag ved ARKENs muse-
umsinspektør Andrea Rygg Karberg, museumsin-
spektør på Skagen Museum Mette Bøgh Jensen, 
seniorforsker og ekstern konsulent Elisabeth Fabri-
tius samt forfatter Lone Hørslev.

•	 Antal besøgende i udstillingsperioden: 104.557.

ANSELM REYLE
25. juni 2011 – 14. august 2011

I sommeren 2011 viste ARKEN som det første mu-
seum i Danmark en separatudstilling med den tyske 
stjernekunstner Anselm Reyle (f. 1970). Udstillingen 
var skabt specielt til ARKEN af kunstneren selv. Med 
stor sans for dramatik og iscenesættelse havde han 
forvandlet udstillingsrummene til en intens og for-
førende sanseoplevelse. Gennem malerier, skulpturer, 
lyssætning og skulpturelle skrotinstallationer gav ud-
stillingen et aktuelt indblik i en kunstners kompromis-

løse arbejdsproces og indsigtsfulde orkestrering af 
sine virkemidler. 

En stor del af udstillingens materialer bestod af skrot 
og byggeaffald, som ARKENs medarbejdere havde 
indsamlet gennem foråret. Det var et stort projekt, 
som blev løftet i fællesskab af ARKENs personale og 
til kunstnerens store tilfredshed.

•	 Udstillingen præsenterede 21 værker.
•	 Som led i ARKENs tværfaglige forskning leverede 

den danske billedkunstner Ferdinand Ahm Krag en 
tekst til kataloget, som blev udgivet på både dansk 
og engelsk. Derudover rummede kataloget artikler 
af den tyske kunstkritiker Jens Asthoff samt ARKENs 
museumsinspektør Dorthe Juul Rugaard.

•	 Udstillingen var installeret i Rum 7, 8, 9 og Pause-
rum 2.

•	 Der blev produceret formidlingsark på dansk og 
engelsk til udstillingen.

•	 I udstillingen vistes en film om kunstneren pro-
duceret af ARKEN i samarbejde med DR.

•	 I forbindelse med udstillingen afholdt ARKENs mu-
seumsinspektør Dorthe Juul Rugaard et offentligt 
foredrag.

•	 Antal besøgende i udstillingsperioden: 11.855.

Tyske Anselm Reyles kunstværker studeres nøje
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WARHOL & BASQUIAT
3. september 2011 – 11. januar 2012

Udstillingen WARHOL & BASQUIAT handlede om det 
passionerede kunstnersamarbejde mellem to af ameri-
kansk kunsts største stjerner, Andy Warhol (1928-1987) 
og Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Samarbejdet 
fandt sted i en kort, men intens periode fra 1983-85 og 
udmøntede sig i over 100 fællesmalerier. Udstillingen 
satte fokus på, hvordan et dybt venskab og et kunst-
nerisk frugtbart samarbejde opstod mellem to så for-
skellige mennesker og kunstnere, og hvorledes gensi-
dig inspiration og rivaliserende kamp kom til udtryk i 
værkerne. 

•	 Udstillingen viste i alt 63 værker.
•	 Udstillingen blev til i nært samarbejde med Basquiat- 

ekspert og ekstern kurator Dr. Dieter Buchhart.

•	 Udstillingen blev installeret i Rum 7, 8, 9 og 10.
•	 Der blev produceret en audioguide samt formid- 

lingsark på dansk og engelsk til udstillingen.
•	 Udstillingskataloget rummede artikler af ekstern ku-

rator Dieter Buchhart, tidligere leder af Andy Warhol 
Enterprises, Vincent Fremont samt et genoptryk af 
kunstneren Keith Harings historiske essay fra 1988. 
Derudover nyproducerede interviews med de to 
kunstneres gallerister Bruno Bischofberger og Tony 
Shafrazi.

•	 I forbindelse med udstillingen blev der afholdt en 
række foredrag ved bl.a. ARKENs museumsinspek-
tør Dorthe Juul Rugaard, kulturjournalist Katrine 
Ring og ekstern kurator Dieter Buchhart.

•	 Antal besøgende i udstillingsperioden: 47.365.

UDSTILLINGER

To af værkerne i udstillingen WARHOL & BASQUIAT
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SAMLINGEN

ERHVERVELSER

Qiu Anxiong
The new Book of Mountains and Seas part 2, 2009
Videoanimation. 29 min 35 sek
Erhvervet med støtte fra Beckett-Fonden

Thorbjørn Lausten 
Uden titel, 1976
Tempera på papir
57,5 x 74,8 cm
Erhvervet fra kunstneren

Thorbjørn Lausten 
Uden titel, 1977
Akvarel på papir
56,5 x 76 cm
Erhvervet fra kunstneren

Emil Westman Hertz 
Kiste, 2008-2011
Bemalet trækiste, hængsler, bobleplast, tape, tov
230 x 72 x 45 cm
Erhvervet fra kunstneren

David Schnell
Autobahn, 2011
Litografi
77,5 x 108,5 cm
Skabt i samarbejde med kunstneren og Edition
Copenhagen
(ARKEN Edition no. 1)

Thukral & Tagra 
Page 62, Swatuntar Kumar Sharma, 2011
Litografi med laser cut
103,5 x 72 cm
Skabt i samarbejde med kunstnerne og Edition
Copenhagen
(ARKEN Edition no. 2 a)

Thukral & Tagra 
Page 16, “Yes, I went to school”, 2011

Litografi med laser cut
103,5 x 72 cm
Skabt i samarbejde med kunstnerne og Edition
Copenhagen
(ARKEN Edition no. 2 b)

DONATIONER

Clare Woods
Rock of the Night, 2006
Emalje og olie på aluminium
274 x 1097 x 5 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Olafur Eliasson
National Career Lamp, 2007
Akryl, rustfrit stål, optisk lys, folie og lyspære
120 x 120 x 55 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Antony Gormley 
Another Time V, 2007
Bronze
191 x 59 x 36 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Grayson Perry
The Walthamstow Tapestry, 2009
Billedvævet tapet
140 x 700 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Damien Hirst
2-Amino-5-Bromobenzotrifluoride, 2011
Blank interiørmaling på lærred
457,2 x 1432,6 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Damien Hirst
Carcinoma, 2007
Fluer og blank interiørmaling på lærred
D. 213,4 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

ARKENS SAMLING
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Damien Hirst
The Four Elements (Who’s Afraid of Red, Yellow, Green 
and Blue), 2005
Blank interiørmaling på lærred med sommerfugle
Hver del 213,4 x 213,4 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Damien Hirst
Skitse til “The Four Elements (Who’s Afraid of Red, Yel-
low, Green and Blue)”, 2005
Oliekridt på papir
68 x 151 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Damien Hirst
<M132826-Bladder_cancer,light_micrograph_SPL.
jpeg>, 2006
Blank interiørmaling, glas og knivblade på fortrykt 
akrylpolyester
170,2 x 120,7 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Damien Hirst
Beautiful B. Painting, 1996
Blank interiørmaling på lærred
D: 183 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

UDLÅN

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

Julie Nord 
The Matchgirl, 2003
Akvarel, airbrush, blyant og farvepen på papir
53 x 73 cm
Udlånt til udstillingen: ”Julie Nord – Xenoglossy”
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Sverige 
1. december 2010 – 16. maj 2011

Jes Brinch og Henrik Plenge Jakobsen 
Engangssprøjte, 1996
Neonrør, plexiboks, ledning, timer
600 x 70 x 30 cm
Udlånt til udstillingen: ”CON AMORE - LEIF DJURHUUS 
SAMLING”
ARoS, Aarhus
26. august 2011 – 22. januar 2012

SAMLINGEN
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FORSKNING

ARKEN fokuserer på forskning som et særligt strate-
gisk 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 
omkring museets rolle i fremtidens kulturhistoriske 
landskab. Under begge områder hører ARKENs løben-
de forskning i nye formidlingsformer, hvor museet bl.a. 
spiller en førende rolle inden for digital formidling. AR-
KENs forskning er hovedsageligt forankret i konkrete 
projekter, samtidig med at den anvendte og strategi-
ske forskning altid indeholder en teori- og metodeud-
viklende 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 museet betragter det velkendte, klassiske mate-
riale ud fra en ny vinkel. I 2011 skete det i forhold til Anna 
Ancher. ARKEN satte også med udstillingen WARHOL 
& BASQUIAT fokus på det frugtbare samarbejde mel-
lem de to amerikanske stjernekunstnere.

ARKENs andet forskningsområde angår den nyeste 
samtidskunst, som præsenteres i form af museets 
New Art-udstillinger, hvor genstandsfeltet er mere 
ubeskrevet, og hvor ARKEN således bidrager til at ud-
vikle en faglig terminologi og udstillingspraksis for at 
belyse samtidens visuelle fremtrædelsesformer. I 2011 
skete dette i ARKENs udstilling med Anselm Reyle.

I 2011 viste ARKEN også sidste del af det tre-årige 
UTOPIA-projekt, der omfatter både kunsthistorisk 
og museologisk forskning. Som en del af UTOPIA-
projektet afholdt ARKEN en international konference 
om utopi og samtidskunst: ”Utopia Revisited”, den 
7-8. april 2011. Konferencen var velbesøgt med 129 
tilmeldte og en international liste af talere fra forsk-

ningsinstitutioner i USA, England og Danmark. En 
række af konferencens oplæg indgår i den engelsk-
sprogede antologi, ”Utopia and Contemporary Art”, 
som udkommer i begyndelsen af 2012 og udgives af 
ARKEN i samarbejde med det tyske forlag Hatje Cantz. 
Bogen vil blive distribueret internationalt.

ARKENS MUSEOLOGISKE FORSKNING
Som et relativt ungt museum i det danske muse-
umslandskab er det naturligt for ARKEN at gøre sig 
grundige overvejelser omkring sin rolle i forhold til 
det omgivende samfund og borgerne. ARKEN be-
driver teoretisk og anvendt museologisk forskning 
og arbejder bevidst med sine tanker om fremtidens 
kunstmuseum. ARKEN har siden 2009 fået cemen-
teret sin position på feltet. Dels gennem nyskabende 
tiltag inden for UTOPIA-projektet, dels gennem fortsat 
samarbejde med universitetsmiljøet og andre museer. 
ARKEN er bl.a. partner i forskningskorsortiet DREAM 
(Danish Research Centre on Education and Advanced 
Media Materials), der består af Syddansk Universitet, 
Roskilde Universitet, Statsbiblioteket og et udvalg af 
museer og science centre. 

Det er vigtigt for ARKEN at bidrage mest muligt til ud-
veksling af forskning. Således kontakter museet eks-
terne forskere for at etablere, publicere og formidle 
ny viden, sideløbende med at ARKENs eget personale 
bidrager til denne viden gennem egen forskning. Mu-
seet producerede i 2011 tre udstillingskataloger på 
dansk og engelsk med interne og eksterne bidrag. I 
tal publicerede ARKENs kunstfaglige personale i 2011 
fire interne og tre eksterne forskningsbaserede artik-
ler. Desuden udgav en af museets inspektører en vi-
denskabelig bog om samtidskunst og performativitet. 

Ligesom publicering er vigtigt, er det også af stor be-
tydning for ARKENs kunstfaglige personale at deltage 
løbende i seminarer og konferencer i ind- og udland, 
både som tilhørere og oplægsholdere. I 2011 deltog 
ARKEN således i 29 seminarer og konferencer, hvoraf 
ni var med oplæg. Hertil kommer deltagelse i flere 
tværinstitutionelle arbejdsgrupper og læringsdage, 
ligesom ARKENs museumsinspektører præsenterede 

FORSKNING
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deres forskning gennem en række offentlige fore-
drag på museet. Desuden holdt museets direktør i sin 
egenskab af adjungeret professor ved Roskilde Uni-

versitet to forelæsninger om museumsoplevelsen for 
studerende på Institut for Performance-design.

FORSKNING

Inspirerende oplæg på konferencen ”Utopia Revisited”
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KUNSTPRIS OG EDITION

ARKENS KUNSTPRIS
ARKENs kunstpris og rejselegat blev uddelt i marts 
2011. Den camerounske samtidskunstner Pascale 
Marthine Tayou tildeltes ARKENs kunstpris 2011 på 
100.000 kr. for sin evne til at skabe gribende, gene-
røse og udfordrende kunstværker, der med et stort 
æstetisk overskud forholder sig til påtrængende 
problematikker i vor moderne, globaliserede verden. 
Hans værker er blandt de mest nyskabende og raffi-
nerede på den internationale kunstscene netop nu.

Den danske samtidskunstner Eva Steen Christensen 
fik ARKENs rejselegat for sin evne til at udfolde og 
levendegøre skulpturen som medie i dag samt for 
hendes unikke sanselige udfoldning af det rumliges 
verden af muligheder.

Den danske kunsthistoriker Rune Gade modtog AR-
KENs rejselegat for sin store kunsthistoriske forsk-
ningsindsats, sit unikke engagement i undervisning, 
som inspirerer og fastholder de studerendes interes-
se for kunsthistorien samt for sin centrale betydning 
som inspirator i det danske kunstfelt.

ARKENs kunstpris og rejselegat er doneret af Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond.

ARKEN EDITION
Som et nyt initiativ inviterer ARKEN hvert år kunstnere 
til København for at producere litografier i samarbej-
de med det anerkendte grafiske værksted Edition Co-
penhagen. ARKEN udvælger kunstnere, der knytter 
sig til museet enten gennem udstillingsaktivitet, eller 
fordi de er en del af den permanente samling. Lito-
grafierne er trykt i et oplag på 100, og det første tryk 
af hver kunstner optages i ARKENs samling. De øvrige 
udbydes til salg gennem ARKEN SHOP. 

Den første kunstner i serien var tyskeren David Schnell 
(f. 1971). Det andet bidrag til ARKEN Edition stod den 
indiske kunstnerduo Thukral & Tagra (f. hhv. 1976 og 
1979) for.

Årets kunstprisvinder ved værket Fashion Street, 2010

Thukral & Tagra, Page 16, ”Yes, I went to 
school”, 2011, ARKEN Edition no. 2 b 
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UNDERVISING
Kerneydelsen i ARKEN Undervisning er kunstfaglig 
og pædagogisk funderet formidling og undervisning. 
Afdelingens opgaver omfatter både formelle og ufor-
melle læringssituationer: Undervisning, workshops og 
omvisninger. Ved at aktualisere kunsten og gøre den 
nærværende ud fra samtidens debatter og tematikker 
ønsker ARKEN at stimulere alle målgruppers sanselige 
oplevelser, visuelle kompetencer, kritiske refleksions-
evner og kulturelle medborgerskab. 

Med udgangspunkt i ARKENs overordnede strate-
gimål om at skabe vedkommende og meningsfulde 
museumsoplevelser for alle borgere arbejder ARKEN 
Undervisning primært med fire indsatsområder: Sko-
letjeneste, talentudvikling, outreach og formidling. 

SKOLETJENESTE
I 2011 blev der sat fokus på at opkvalificere de mange 
korte undervisningsforløb i særudstillingerne. Ønsket 
var at overføre de gode erfaringer fra de sidste års 
mange spændende og lærerige projekter, heriblandt 
uge-forløb (Kickstart), der udvikles, udføres og evalu-
eres i samarbejde med de deltagende lærere. Dette 
gøres dels ved at beskrive og formidle forløbene mere 
præcist og dels ved at gøre forløbene mere relevante 
ved at udvikle dem i tæt samarbejde med brugerne.

Den nye satsning førte til en ændring i udformningen 
af de undervisningsmaterialer, som produceres til alle 
udstillinger i skoleåret. Fra at tilbyde et trykt materiale, 
der kan bruges både før og efter besøget, produceres 
nu undervisningsmaterialer, der består af netbasere-
de lærervejledninger, netbaserede undervisnings-
materiale til eleverne før besøget og trykt materiale 
til brug på museet og efter besøget. På den måde er 
materialerne mere målrettede, hvilket også afspejles i 
forløbene, der er mere øvelsesbaserede end tidligere. 
Det betyder, at eleverne i højere grad selv undersø-
ger, analyserer, tolker og diskuterer med hinanden og 
i mindre grad lytter til underviserens miniforedrag. 

De længerevarende samarbejdsrelationer, som er op-
stået med Kickstart-forløbene, har styrket museets 

kunstpædagogiske udvikling, dels gennem et øget 
kendskab til lærere og elever, men også gennem ud-
vikling af nye metoder til undervisning. Eksempelvis 
har disse forløb styrket elevernes visuelle kompeten-
cer, som de har kunnet overføre fra museumssam-
menhængen og ind i deres skole- og hverdagsliv. Pro-
fessor Helene Illeris var følgeforsker på nogle af disse 
forløb og bidrog på den baggrund i samarbejde med 
undervisnings- og udviklingsansvarlig Lise Sattrup til 
Unge Pædagogers temanummer om museumsdidak-
tik i 2011.

TALENTUDVIKLING
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) er et driv-
hus på Vestegnen for unge talenter i alderen 15 – 25 år. 
Skiftende yngre professionelle billedkunstnere under-
viser de omkring 20 kursister, så de introduceres til for-
skellige udtryksformer og arbejdsmetoder. Målet er at 
skabe de optimale forhold for kursisternes udvikling, 
så de kan forberede sig til optagelse på de kreative 
uddannelser. I 2011 blev fem kursister optaget på aka-
demier i København, Glasgow, Amsterdam, Malmö og 
Bergen. Desuden er en tidligere BGK-kursist kommet 
ind på Akademiet i Wien. En klar satsning på støtte i 
optagelsesprocessen og yderligere fokus på samtale 
som et omdrejningspunkt i undervisningen bar således 
frugt i 2011. ARKEN BGK er støttet af Bikubenfonden.  
 
I foråret 2011 var ARKEN indstillet til Bikubenfondens 
Museumspriser. I begrundelsen lød det: ”ARKEN er 

FORMIDLING OG UNDERVISNING

Der var stor tilslutning til museets 
voksenworkshops i 2011

FORMIDLING OG UNDERVISNING
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

bl.a. nomineret for sine mange formidlingsinitiativer 
for børn og unge herunder ARKEN BGK”.

OUTREACH
Det tre-årige UTOPIA-projekt har givet ARKEN Un-
dervisning mulighed for at arbejde med langsigtede 
investeringer i forhold til outreach. Før projektet hav-
de afdelingen længe talt og drømt om at engagere 
nærmiljøet i museet. Nu, hvor de tre år er gået, har 
resultatet af det målrettede arbejde affødt andre 
outreach-projekter (”Brobygning” og ”Kreativ Kick-
start”), samtidig med at omverdenen i højere grad ser 
museet som en naturlig ressource. 

Outreach-indsatsen har bl.a. betydet et tæt samar-
bejde med Ishøj Kommune, hvor de opfordrer fol-
keskolerne til at deltage i ARKENs længerevarende 
undervisningsforløb og gerne vil bidrage til at støtte 
driften. Det betyder, at ARKEN Undervisning minimum 
kommer til at have 15 uge-forløb om året i samarbejde 
med skoler fra Ishøj Kommune. En af de mange gevin-
ster ved de længerevarende forløb er, at eleverne ud-
trykker, at de lærer museets vagter at kende. Vagterne 
melder også tilbage, at de er begyndt at se flere børn 
om eftermiddagen, som selv kommer på museet. 
Dette tolkes som et udtryk for, at eleverne begynder 
at opfatte museet som deres sted. Mange elever, som 
har været en del af et Kickstart-forløb, har efterfølgen-
de deltaget i sommerbilledskolen og Familiesøndage 
- aktiviteter, der er knyttet til projektet ”Kreativ Kick-
start”, som støttes af Egmont Fonden.

ARKEN ansatte i forbindelse med projektet ”Kunstmu-
seet og de unge ikke-brugere mellem 15 og 25 år” en 
uddannelsesvejleder, der har arbejdet opsøgende for 
at etablere brobygningsforløb i samarbejde med CPH 
West, Vestegnens største uddannelsesinstitution samt 
museets lokale UU-centre: Syd og Køge Bugt. Brugere 
af disse forløb er typisk 10. klasse centre, daghøjskoler 
og produktionshøjskoler. De unge mellem 14 og 25 år 
inviteres til at arbejde på museet i en uge. Her får de 
løbende vejledning i forhold til eget uddannelsesvalg 
og de kunstfaglige uddannelser. Med brobygningsfor-
løbene sættes de unge i en ny ramme, hvor de møder 

eksperter, som brænder for deres fag og formidlingen 
af det. Hver dag arbejder de unge med et nyt tema 
inden for digital formidling, kommunikation, arkitektur 
og kunsthistorie.   

I 2011 gennemførte museet 15 brobygningsforløb, der 
alle blev meget positivt evalueret. Samtlige institutio-
ner har derfor genbestilt forløb i 2012, samtidig med 
at museet har fået henvendelser fra andre UU-centre 
og arbejdsformidlingscentre, der ønsker at blive til-
knyttet projektet. 

FORMIDLING
I forlængelse af ARKENs mangeårige arbejde med di-
gital formidling introducerede museet i efteråret iPads 
i de offentlige omvisninger. Med det nye redskab fik 
omviseren mulighed for at vise komparativt materiale 
hentet fra nettet. F.eks. var det muligt i Warhol & Bas-
quiat-udstillingen at vise klip fra Andy Warhols bane-
brydende film, som kan ses på YouTube. 

ARKEN er fortsat samarbejdspartner i forskningskon-
sortiet DREAM (Danish Research Centre on Education 

Børn inspireres af Anselm Reyles værker
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

and Advanced Media Materials). I den forbindelse del-
tog lederen af ARKEN Undervisning, Christina Papsø 
Weber, som skribent og medredaktør på antologien 
”Det interaktive Museum.” 

I forbindelse med Passion & Indsigt lagde ARKEN i 
2011 vægt på, at alle besøgende skulle få mulighed 
for at deltage aktivt i formidlingen. Derfor introduce-
rede museet bl.a. pastelworkshops, hvor voksne mu-
seumsgæster kunne afprøve pastelteknikken, som var 
brugt i mange af værkerne i forårets store udstilling 
med Anna Ancher. 

I efteråret blev disse aktiviteter udvidet til et samarbej-
de med Ældresagen kaldet voksenworkshops. Det tre 
måneder lange workshopforløb tog udgangspunkt i 
Warhol og Basquiat, Damien Hirst og ARKENs samling. 
I løbet af de tre timer undervisningen varede hver gang, 
besøgte kursisterne udstillingerne flere gange og disku-
terede de udstillede værker. Herefter blev det person-
lige indtryk bearbejdet via et eget kunstnerisk udtryk. 

”Det er inspirerende, for man får et helt andet forhold 
til museets kunstværker, når man er så tæt på. Man 
lærer at se på billederne på en anden måde og ser 
helt nye ting, når man vender tilbage til det samme 
værk to-tre gange i løbet af en torsdag”, udtrykte en 
glad kursist ved efterårets afslutning. Voksenwork-
shops var så stor en succes, at ARKEN tilbyder nye 
forløb i de kommende år. Historien om den nye 
kunstskole blev udvalgt af Kulturstyrelsen til at være 
blandt de ti vigtigste museumshistorier i 2011. 

POPULÆRT ÅR
I ARKENs historie er 2011 et af de år, hvor flest børn 
og unge besøgte museet. I alt 35.629. Særligt udstil-
lingerne med Olafur Eliasson og Hans Scherfig var 
meget populære, men også Anna Ancher, Anselm 
Reyle, Warhol og Basquiat samt samlingen er blevet 
set, diskuteret og brugt som inspiration for mange 
gæsters egne kreative udfoldelser på museet. Ud over 
de flotte besøgstal blev 2011 også et år, hvor ARKEN 
Undervisning fik støtte til tre nye samarbejdsprojekter, 
som kommer til at fortsætte de næste år. 

E-MUSEUM
I 2011 fik ARKEN midler fra Kulturstyrelsen til at etab-
lere et nyt e-museums-site, der arbejder videre med 
temaerne fra UTOPIA-projektet. Målet er gennem 
workshops med elever fra Ørestadens Gymnasium 
og CPH West at etablere en digital platform med un-
dervisnings- og inspirationsmateriale til brug ved AT 
forløb (almen studieforberedelse) i gymnasieregi. Ele-
verne vil gennem workshops blive støttet teoretisk og 
praktisk i refleksion over magt og utopi i byrummet, 
hvorefter de skal præsentere en egen medieproduk-
tion over temaet. Gennem samarbejdet skal etableres 
en undervisningsplatform for gymnasiet, der indehol-
der undervisnings- og inspirationsmateriale til brug 
for gennemførelse af lignende forløb.  

NYE KULTURALLIANCER
I løbet af 2011 opbyggede ARKEN Undervisning net-
værket ”Nye Kulturalliancer” i samarbejde med andre 
kulturinstitutioner på Vestegnen (Albertslund Biblio-
tek, Ishøj Bibliotek, Kroppedal Museum og Taastrup 
Teater). Formålet med netværket er at videndele om 
publikumsudvikling i forhold til vores lokale og re-
gionale ikke-brugere, herunder at erfaringsudveksle 
om metoder og best practice i forhold til brugerind-
dragende kulturformidling. Netværket er støttet med 
midler fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.

Omvisning i Anna Ancher-udstillingen
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MEDBORGERSKAB
ARKEN deltager i et større tværmusealt forsknings- 
og formidlingsprojekt ”Museer og kulturinstitutioner 
som rum for medborgerskab”. Projektet stiller skarpt 
på, hvad museer og institutioner kan tilbyde i forhold 
til udvikling af kulturelt medborgerskab samt under-
søger institutionernes selvforståelse i et socialt an-
svarligt samfundsperspektiv. De involverede museer 

og kulturinstitutioner er: ARKEN, Designmuseum 
Danmark, J. F. Willumsens Museum, KØS Museum for 
kunst i det offentlige rum, Nikolaj Kunsthal, Statens 
Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum, Køben-
havns Museum og desuden Musikken i Skoletjene-
sten i samarbejde med Det Kongelige Teater. Projek-
tet er støttet af Kulturstyrelsen.

FORMIDLING OG UNDERVISNING

Kreativ udfoldelse i børnehøjde
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KOMMUNIKATION

Det overordnede mål for ARKENs kommunikation er 
at sikre størst mulig synlighed i presse- og markedsfø-
ringsarbejdet. Grundlaget for arbejdet i ARKENs kom-
munikationsafdeling er museets vision, mission og 
strategiske indsatsområder. 

PR & MARKETING
I 2011 var pr-indsatsen især fokuseret på udstillingsåb-
ningerne af ANNA ANCHER, ANSELM REYLE og WAR-
HOL & BASQUIAT. Desuden vakte den store donation 
fra The Merla Art Foundation på i alt otte Damien Hirst 
værker genklang i kunstkredse verden over og af-
fødte megen omtale. I den forbindelse skabte Damien 
Hirsts besøg på ARKEN store overskrifter i landets avi-
ser. Værket Din blinde passager af Olafur Eliasson til-
trak sig desuden megen opmærksomhed i medierne 
gennem hele 2011.

ARKEN kørte i 2011 en enkelt kampagne på TV2 LORRY 
for Olafur Eliassons værk Din blinde passager. Del af 
kampagnepakken var også bannerannoncer på TV2 – 
begge elementer havde meget fin respons. 

SOCIALE MEDIER
Kommunikationsafdelingens store fokusområde er 
de sociale medier. Brugen af disse intensiveres og 
udbygges fortløbende som del af ARKENs visionære 
”audience participation”-strategi. I 2011 kom ARKEN 
således på Flickr og fik sin egen ARKEN Channel med 
kunstnerportrætter, interviews, stemningsfilm fra åb-
ninger og donationer samt optagelser af foredrag og 
Talks. To vigtige skridt på vejen til den mediestations-
tanke, kommunikationsafdelingen på sigt stræber efter. 
Desuden er arbejdet med Facebook optimeret med 
nye tiltag på indholdssiden og hyppigere opdateringer. 
Et annonceringsredskab som ”sponsored stories” blev 
taget i anvendelse i slutningen af 2011 med stor succes.

POSITIONERING
Det er et ønske at styrke positioneringen af ARKEN 
yderligere gennem kommunikation og markedsfø-
ring, så museet differentierer sig markant i forhold til 
landets øvrige museer. Dette har bl.a. afstedkommet, 
at ARKEN får en ny visuel identitet, der afspejler den 

dynamik ARKEN, som dagsordensættende institution, 
står for. Processen med at finde frem til netop det visu-
elle udtryk, der favner og karakteriserer ARKEN bedst, 
forløb hen over efteråret og vinteren 2011 og imple-
menteres i 2012. I samme periode er der ligeledes 
arbejdet med en ny og omfattende kommunikations-
strategi, der afsluttes i løbet af 2012 og implementeres 
løbende.

DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE
Et vigtigt element i kvalificeringen af ARKENs kommu-
nikationsarbejde er viden om museets målgrupper. I 
2011 deltog ARKEN for tredje år i træk i Kulturstyrelsens 
nationale brugerundersøgelse af samtlige danske 
museer. Undersøgelsen er udarbejdet af Kulturstyrel-
sen og Gallup i samarbejde med en arbejdsgruppe af 
udvalgte museer, herunder ARKEN. Undersøgelsen er 
et vigtigt redskab i arbejdet med kommunikation og 
markedsføring og bliver brugt på alle niveauer i AR-
KENs formidling.

OMTALE I TAL
I alt 1048 danske og svenske presseklip omtalte AR-
KEN i 2011. Presseomtalen havde en annonceværdi på 
ca. 23,6 mio. kr. opgjort af Infomedia. En flot stigning 
i forhold til tallene for 2010, som lå på hhv. 798 pres-
seklip og en annonceværdi på 16,9 mio. kr. 

KOMMUNIKATION

Anselm Reyles skrot-værker sætter tanker i gang
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KLUB ARKEN

KLUB ARKEN er inde i en god udvikling. Ikke færre end 
5580 medlemskaber var klubben oppe på ved udgan-
gen af 2011, hvilket er en stigning på 353 medlemska-
ber siden 2010. Også loyaliteten og dermed lysten til 
at gentegne medlemskaber er stor, hele 86 pct.

NYE MEDLEMSFORMER
I slutningen af 2011 introducerede KLUB ARKEN en ny 
form for medlemskab: 1+1. Dette er et tilbud med ind-
bygget fleksibilitet, så medlemmet kan tage forskellige 
ledsagere med på ARKEN. Dette tegner til at blive en 
stor succes. Ligeledes arbejdes der på at udvikle en 
medlemstype, som appellerer til den yngre målgruppe. 

AKTIVITETER
I 2011 var aktivitetsniveauet i KLUB ARKEN højt. Der blev 
afholdt 20 særlige arrangementer for klubbens med-
lemmer, og dertil kommer invitationer til ferniseringer 
og offentlige foredrag. Blandt de mange aktiviteter var 
en kunstrejse til New York, hvor klubbens medlemmer 
gik i Andy Warhol og Jean-Michel Basquiats fodspor 
– dette var i forbindelse med ARKENs store udstilling 
af de to kunstneres fællesværker. Desuden bød pro-
grammet både på ture til Skagens Museum og ARoS, 
på havnerundfarter, teaterture, inspektørforedrag, ma-
lerkurser og middage – bl.a. med New Yorker tema i 
ARKENs café. Kendetegnende for disse arrangement- 
er er en meget stor deltager-entusiasme. 

I 2012 byder klubben bl.a. på kunstrejse til Berlin som 
optakt til ARKENs sommerudstilling TREFFPUNKT : 
BERLIN. Dronningens udstilling FARVENS SJÆL har in-
spireret til rundtur i Chr. VIIs Palæ og på Amalienborg 
Museet, foredrag ved tidl. Hofmarskal Søren Haslund-
Christensen samt en kongelig middag i ARKENs café. 
Klubmedlemmernes ønske om flere havnerundfarter 
er noteret og både forfatter og journalist Gregers 
Dirckinck-Holmfeld og stand-up komiker og cand.
merc.jur. Mette Frobenius påtager sig guiderollen i 
sensommeren. Flertallet af disse arrangementer blev 
udsolgt på første tilmeldingsdag, og derfor arbejdes 
der bl.a. på endnu en kunstrejse til Berlin.

MEDLEMSFORDELE
Hver måned har ARKEN SHOP og ARKEN CAFÉ et 
særtilbud for medlemmer, som annonceres på flere 
platforme; på museet, i nyhedsbrevet og på hjemme-
siden. KLUB ARKEN udsender månedligt et nyheds-
brev til sine medlemmer. Der er nu 3596 modtagere 
af nyhedsbrevene, som bliver brugt som både infor-
mations- og markedsføringskanal.

Det flotte antal nytegninger, den høje gentegnelses-
procent samt den store interesse for KLUB ARKENs 
ture og arrangementer tegner et billede af tilfredse 
og loyale klubmedlemmer. Fremadrettet vil klubben 
holde fokus på medlemsservice, nyudvikling af med-
lemskaber og endnu flere interessante tiltag, som mu-
seets medlemmer kan få glæde af. 

KLUB ARKEN

KLUB ARKEN på tur
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KOMMERCIELLE AKTIVITETER

Ved udgangen af 2011 var der 37 medlemmer af 
ERHVERVSKLUB ARKEN. Dette tal er på niveau med 
2010. Stagneringen er tilfredsstillende set i forhold til 
virksomhedernes økonomiske situation. 

Erhvervsklubbens mødelokale blev i 2011 brugt flittigt, 
og mange medlemmer ser det som et naturligt sted at 
afholde møder. Blandt de faste arrangementer afholdt 
erhvervsklubben i 2011 tre forferniseringer i forbindel-
se med åbningerne af de store særudstillinger: ANNA 
ANCHER, ANSELM REYLE og WARHOL & BASQUIAT. 
Til den årlige middag for erhvervsklubben fortalte mu-
sikeren Kasper Winding om sit personlige forhold til 
80’erne, hvor han bl.a. var nabo til Andy Warhol. Derud-
over afspillede Kasper Winding et par musiknumre for 
at eksemplificere, hvad kunstnerne i 80’erne var inspi-
reret af. Til forårets netværksarrangement var Solaima 
Gourani inviteret og fortalte levende om networking 
og gav hjælpemidler til at kortlægge, pleje og udvide 
faglige og professionelle netværk.

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. ARKEN ser frem til også i 2012 at 
tilbyde klubbens medlemmer en række spændende 
aktiviteter.

KOMMERCIELLE 
AKTIVITETER
Der blev i 2011 afholdt 48 kommercielle arrangementer 
på ARKEN, hvilket er et fald på 31 pct. i forhold til 2010. 
Resultatet fordeler sig på hhv. 46 kommercielle arran-
gementer samt 2 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 kon-
ferencefaciliteter. Faldende efterspørgsel og stigende 
udbud har derfor påvirket antallet af arrangementer 

negativt samt trykket salgspriserne. Kunderne er blevet 
endnu mere prisbevidste, og mange er mere tilbage-
holdende end før krisen. Bl.a. som følge heraf har afde-
lingen udarbejdet møde- og konferencepakker for at 
gøre tilbuddene mere kundevenlige og overskuelige.

Finanskrisen påvirkede ARKENs kommercielle aktivi-
teter i 2011, og det samlede resultat er ikke tilfredsstil-
lende. De kommercielle aktiviteter er en væsentlig ind-
tægtskilde for ARKEN, og der vil derfor i de kommende 
år blive arbejdet hårdt på at genskabe en tilfredsstil-
lende indtjening.

KONCERTER
ARKENs koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet 
KoncertArt. Sammen med museet tilrettelægger Kon-
certArt et koncertprogram, der dækker klassisk musik, 
jazz og rytmisk musik. Grundlæggende for koncerterne 
på ARKEN er, at de, uanset genre, kvalitetsmæssigt skal 
være på samme høje niveau som museets udstillinger. 

Siden efteråret 2008 har Siemens været sponsor for 
de rytmiske koncerter på ARKEN. Samarbejdet har bl.a. 
gjort det muligt at afholde koncerterne på forskellige 
dage og tidspunkter. I 2011 blev der afholdt 4 koncerter, 
hvor der i alt var 951 koncertgæster.

Belægningsprocenten på koncerterne steg i 2011, 
hvor de lå på 84,9 pct. mod 77,2 pct. i 2010.

ARKEN værdsætter det professionelle samarbejde 
med Siemens og KoncertArt. 

ERHVERVSKLUB ARKEN
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ARKEN SHOP
ARKEN SHOP havde et rigtigt godt år i 2011. De mange 
nye tiltag, der var sat som mål for det forgangne år, bi-
drog positivt til shoppens omsætning. Også ARKENs 
mange gæster fik glæde af det større vareudvalg og 
den flottere butik.

Der blev investeret i nye podier med henblik på større 
varefremvisning og dermed salgsoptimering. Ligele-
des blev der målrettet lavet ændringer i indkøb af det 
store brede sortiment, bøger, litografier og reproduk-
tioner, så ARKEN SHOPs sortiment til hver en tid kan 
måle sig med andre internationale museumsbutikker. 
Samtidig kan ARKEN være stolt af at have en shop, der 
ikke ligner nogen anden.

ARKEN Edition kom også godt fra start, og der har væ-
ret en stor interesse fra museets gæster, som glæder 
sig til de mange nye litografier, der vil blive sat til salg 
i ARKEN SHOP.

Shoppen havde i 2011 en gennemsnitlig omsætning 
pr. gæst på 25,13 kr. og kunne for 2011 realisere et me-
get flot overskud.

ARKEN CAFÉ
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 udviklede i 2011 sit koncept omkring 
klubtilbud til museets medlemmer. Det betyder, at 
klubmedlemmerne hver måned får et ekstra godt til-
bud på særligt udvalgte retter og drikkevarer i caféen. 
Aftenåbent onsdag er forsat en succes, hvor mange 
besøgte caféen for at nyde kokkens to-retters menu 
og en god flaske vin.

Caféen justerer sit menukort efter årstiden og de aktu-
elle udstillinger og henter desuden inspiration fra de ud-
stillende 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 2011 en tilfredsstillende omsætning 
med en gennemsnitlig omsætning pr. gæst på 43,26  
kr. Sidst på året begyndte planlægningen af 2012, 
hvor tanker om økologi og bæredygtig mad og drikke 
har stor opmærksomhed.

SHOP & CAFÉ

Vareudvalget i ARKEN SHOP frister

ARKEN CAFÉ byder på kulinariske fristelser for både 
børn og voksne
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ORGANISATION

ARKEN var også i 2011 mærket af den økonomi-
ske krise, som igen stillede krav til effektivisering 
og bedst mulig udnyttelse af museets eksisterende 
ressourcer. Dette betød bl.a. fordeling af medarbej-
dertimer i forskellige afdelinger med henblik på op-
timal anvendelse af kompetencer og omlægning af 
en inspektørstilling fra udstillingsarbejde til fokus på 
redaktionsarbejde i forhold til katalogproduktioner. 

Ansættelsesstoppet blev desuden fastholdt.

ARKEN havde igen store udstillinger på programmet i 
2011, som krævede en særlig indsats på tværs af afde-
lingerne. Dette gjorde sig ligeledes gældende for for-
beredelserne til de kommende internationale udstil-
linger ikke mindst næste års store satsning på indisk 
mode og samtidskunst. 

ORGANISATION OG PERSONALE
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SPONSORER OG FONDE

SPONSORER OG FONDE
ARKEN arbejdede i 2011 målrettet og succesfuldt med 
sin sponsor- og fondsstrategi. Museet lægger i sine 
sponsorpartnerskaber vægt på værdimatch og gensi-
dig synergi. ARKEN er en attraktiv samarbejdspartner 
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
Siemens tegnede i 2011 et treårigt koncertsponsorat 
af ARKENs koncertvirksomhed. Både Siemens og AR-
KEN 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 samarbejdede i 2011 i 
et sponsorpartnerskab med udgangspunkt i en fælles 
interesse for at opnå det ypperste resultat og kvalitet 
i trykudgivelser, herunder kunstkataloger og plakater i 
forbindelse med ARKENs udstillinger. KLS Grafisk Hus 
A/S leverede ligeledes skiltning til hele museet.

Erik Jørgensen leverede møbler til pauserum P2.

Sennheiser Nordic A/S leverede hovedtelefoner til un-
dervisningsbrug og til de iPods, ARKENs besøgende 
kan bruge som audioguides.

FIRMAER OG ENKELTPERSONER
Apple og Atea var afgørende samarbejdspartnere i ud-
viklingen af den digitale læring og formidling på ARKEN.

Av form ydede støtte i form af materialer til workshops 
og Familiesøndage.

Galleri Claus Andersen ydede støtte til realisering af 
udstillingen ANSELM REYLE.

Larsen & Toubro gav tilsagn om at yde støtte til udstil-
lingerne INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW 
i efteråret 2012.

Rambøll gav tilsagn om at yde støtte til udstillingerne IN-
DIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW i efteråret 2012. 

TRYG på Stranden, et non-kommercielt samarbejde 
mellem TrygFonden og Dansk Svømmeunion, bevil-
gede livreddere til den årlige sanddag.

TrygFonden sponsorerede i 2009 en hjertestarter til 
museet samt kursus til dele af personalet. I 2011 fulgte 
TrygFonden op med repetitionskursus til samme per-
sonalegrupper, primært vagter.

FONDE
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY 
MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal gav tilsagn om at yde afgørende 
støtte til projekt ”Kunstens Ø”, som er en nydefinering 
af området omkring ARKEN. Realiseringen finder sted 
i 2012-2014. 

THE MERLA ART FOUNDATION 
The Merla Art Foundation stiftet af Dennis og Jytte 
Merla Dresing donerede i 2011 i alt otte værker af Da-
mien Hirst samt seks værker af Andreas Golder, Marc 
Quinn, Clare Woods, Olafur Eliasson, Antony Gormley 
og Grayson Perry til ARKENs samling.

ANNIE & OTTO JOHS. DETLEFS’ FONDE OJD
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond done-
rede i 2011 ARKENs kunstpris og ARKENs rejselegat.

NORDEA-FONDEN
Nordea-fonden støttede ARKENs UTOPIA-projekt i en 
treårig periode (2009-2011) og muliggjorde dermed 
UTOPIA-udstillingsrækken og de relaterede tiltag in-
den for forskning, formidling og outreach. Herudover 
støtter Nordea-fonden på afgørende vis ARKENs store 
internationale særudstillinger under temaet Passion & 
Indsigt i perioden 2011-2013.

AUGUSTINUS FONDEN
Augustinus Fonden ydede i 2011 afgørende støtte til 
realisering af udstillingen WARHOL & BASQUIAT og 
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gav tilsagn om at yde afgørende støtte til udstillingen 
TREFFPUNKT : BERLIN i sommeren 2012.

HOLCK-LARSEN FONDEN
Holck-Larsen Fonden gav tilsagn om at yde afgøren-
de støtte til udstillingerne i efteråret 2012 INDIA : ART 
NOW og INDIA : FASHION NOW.

ØVRIGE FONDE
Knud Højgaards Fond ydede afgørende støtte til reali-
sering af udstillingen ANNA ANCHER.

Bikubenfonden ydede afgørende støtte til realisering 
af ARKEN BGK.

Beckett-Fonden ydede afgørende støtte til erhvervelse 
af Qiu Anxiong, The new Book of Mountains and Seas 
part 2, 2009. 

Egmont Fonden ydede afgørende støtte til realisering 
af Familiesøndage hver søndag gennem projektet 
”Kreativ Kickstart”. 

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond 
gav tilsagn om at yde støtte til udstillingen i foråret 
2012 FARVENS SJÆL. 

Gurli og Paul Madsens Fond ydede støtte til udstillingen 
ANNA ANCHER. 

Gangstedfonden ydede støtte til realisering af udstil-
lingen ANNA ANCHER. 

Rambøll Fonden gav tilsagn om at yde støtte til udstil-
lingerne i efteråret 2012 INDIA : ART NOW og INDIA : 
FASHION NOW.

OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi ydede støt-
te til projektet ”Nye Kulturalliancer – videndeling om 
brugerinddragelse på Vestegnen”, der løber frem til 
april 2012.

Ishøj Kommune ydede i 2011 en generøs støtte til AR-
KENs driftsudgifter.

Ishøj Kommune ydede tilskud til 15 undervisningsfor-
løb for folkeskoleelever i Ishøj Kommune på ARKEN. 

Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Solrød, Hvidovre, Høje-
Taastrup, Greve, Brøndby og Albertslund Kommuner 
bidrog til realisering af sanddagen på Ishøj Strand.

Ishøj Kulturskole og ARKEN samarbejdede om at reali-
sere en sommerskole på museet. 

Kulturstyrelsens E-museumspulje ydede afgørende 
støtte til projektet ”Utopia – fortællinger om nye byer, 
de mennesker der bor i dem og deres drømme”, der 
løber frem til juni 2012.

Kulturstyrelsen ydede afgørende støtte til realisering 
af projektet ”Kunstmuseet og de unge ikke-brugere 
mellem 15 og 25 år”.

Desuden har ARKEN sammen med ti andre danske 
museer og Københavns Skoletjeneste opnået en be-
villing fra Kulturstyrelsen på samlet 1,5 mio. kr. til et 
projekt omkring Medborgerskab, der løber frem til 
juni 2013.

Statens Kunstråd ydede støtte til realisering af udstil-
lingen ANSELM REYLE. 

Styrelsen for Bibliotek og Medier ydede støtte til pro-
jektet ”Styrk billedkunsten i skolen”. Et samarbejde 
mellem lærere, skolebibliotekarer og ARKEN om, hvor-
dan ARKEN kan bidrage til at styrke det billedkunst-
faglige i skolen.

SPONSORER OG FONDE
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  2007 2008 2009 2010 2011

Voksne 58.968 94.628 69.699 50.515 77.718

KLUB ARKEN 6.055 10.882 10.072 8.907 10.304

Børn op til 18 år 12.229 11.719 7.382 8.529 15.957

Pensionister 13.486 51.076 36.145 24.411 38.763

Studerende 4.622 6.752 4.011 4.052 8.500

Skole-/Gymnasieelever 11.657 13.194 7.557 9.196 19.672

Arrangementer 9.055 13.389 10.293 13.915 11.303

I alt 116.072 201.640 145.159 119.525 182.217

BESØGSTAL OVER FEM ÅR

I alt besøgte 182.217 gæster ARKEN i 2011. Der var bud-
getteret med et besøgstal på 150.000 gæster. Årets 
besøgstal er særdeles tilfredsstillende og viser, at AR-
KENs alsidige udstillingsprogram i 2011 henvendte sig 
til de brede befolkningsgrupper.  

Olafur Eliassons UTOPIA-værk Din blinde passager 
havde med en udstillingsperiode på ca. 12 måneder 
naturligt nok årets højeste besøgstal. Bedst besøgte 
særudstilling blev ANNA ANCHER (29/1 – 5/6) med i 
alt 104.642 gæster. Samtidig med Anna Ancher-udstil-
lingen viste ARKEN også en særudstilling med Hans 
Scherfig, der blev forlænget frem til 25. april som føl-
ge af den store publikumsinteresse. Efterårets særud-
stilling med Warhol og Basquiat var også godt besøgt 
i perioden fra 3. september til 11. januar 2012 med i alt 
47.365 gæster.
 

Årets gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst 
blev i 2011 på i alt 45,43 kr. mod budgetteret 51,34 kr. 
Mængden af børn og unge gæster, der ikke betaler 
entré, var større i 2011 i forhold til et normalt år og bud-
getteret.
   
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 2011 som led i 
undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddan-
nelserne samt i deres fritid. I alt besøgte 35.629 børn 
museet i 2011 svarende til 19,6 pct. af det samlede be-
søgstal. Til sammenligning var børne- og ungebesøgs-
tallet i procent af det samlede besøgstal i 2010 på 14,8 
pct. og i 2009 på 10,3 pct. 

BESØGSTAL
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ARKEN havde i 2011 et ordinært driftsoverskud på 
147.040 kr. mod budgetteret 67.000 kr. Resultatet er 
meget tilfredsstillende.
 
ARKENs samlede indtægter udgjorde i 2011 i alt ca. 
71,8 mio. kr., og de samlede indtægter var dermed ca. 
3,8 mio. kr. større end det budgetterede. Merindtæg-
terne kom primært fra øgede fondstilskud samt større 
entréindtægter som følge af det højere besøgstal.
  
De større indtægter i 2011 gav ARKEN mulighed for 
at anvende ekstraordinære midler til at øge fokus på 
ARKENs kunstneriske og formidlingsmæssige indsats. 
Derudover blev der også plads til at anvende midler til 
påtrængende investeringer i bl.a.:

- Udvendig maling af dele af ARKEN
- Optimering af kølesystemer til ARKENs gallerier
- Fortsat udvikling af museets IT-platform
- Nyt telefonsystem

Årets gode resultat er også opnået som følge af de ef-
fektiviseringer og rationaliseringer, der blev gennem-
ført i 2010 og er slået fuldt igennem i 2011. ARKEN vil 
også i årene fremover have fokus på stram økonomi-
styring, samtidig med at ARKEN fortsat skal udvikles 
kunstnerisk samt formidlings- og servicemæssigt til 
glæde for samfundet og alle ARKENs mange gæster 
og klubmedlemmer. 

ARKEN føler sig derfor økonomisk klar til de kommen-
de års udfordringer. Dette på trods af at museets ge-
nerelle statstilskud i 2011 blev reduceret med ca. – 0,7 
mio. kr. Det er dog klart, at en fortsat reduktion af AR-
KENs statstilskud vil kunne få alvorlige konsekvenser 
for museets økonomi og dermed for ARKENs mulig-
hed for at leve op til museumsloven, egen vision m.v. 

ARKENs reelle egenkapital steg i 2011 med 147.041 kr. og 
udgør herefter pr. 31. december 2011 i alt 3.465.043 kr.

Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital 
dog med 7.835.825 kr., idet ARKEN i 2009 fastlåste 

renten af ARKENs prioritetsgæld gennem en såkaldt 
renteswap. Renten blev fastlåst frem til udløb i 2039 
og udgør 4,63 pct. Det kraftigt faldende renteniveau 
siden 2009 har betydet, at ARKEN regnskabsteknisk 
er forpligtet til at belaste egenkapitalen med de oven-
nævnte 7.835.825 kr., som er det beløb, det vil koste 
ekstra, såfremt renteswappen blev besluttet indfriet, 
hvilket der ikke er intentioner om. Værdireguleringen 
har derfor ingen reel betydning for ARKENs økonomi, 
da der er tale om en urealiseret værdiregulering pr. 31. 
december 2011.

En stigning til et mere normalt renteniveau i de kom-
mende år vil betyde, at værdireguleringen vil bevæge 
sig i positiv retning fremover, mens ARKENs renter af 
prioritetsgælden vil være uændret på et lavt niveau.

Derudover skal det nævnes, at ARKENs ejendom i 
regnskabet måles til kostpris. ARKEN fik i forbindelse 
med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overdraget 
ejendommen vederlagsfrit af det daværende Køben-
havns Amt, hvilket vil sige til en kostpris á 0 kr. ARKEN 
har i årene derefter selv foretaget diverse tilbygninger, 
som pr. 31. december 2011 har en bogført værdi på 23,1 
mio. kr. efter afskrivninger. Den offentlige ejendoms-
vurdering af ARKENs ejendom udgør pr. 31. december 
2011 i alt 250 mio. kr. Den selvejende institution AR-
KEN har således en betydelig skjult reserve, som det 
af regnskabstekniske årsager og i henhold til ARKENs 
regnskabspraksis ikke er muligt at måle i årsrapporten.     

ØKONOMI



30

NØGLETAL

Finanslovens § 15-16
43 %

30,8 mio.                 

Ishøj Kommune
1 %

0,5 mio.

Andre tilskud
20 %

14,6 mio.

Entré- og 
medlemsindtægter

16 %
11,9 mio.

Kommercielle 
indtægter

20 %
14,0 mio.

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2011 i alt 71,8 mio. kr. 

Udstilling, samling
og formidling 36 %

25,6 mio. 

Kultur og Børn 
6 % 

4,4 mio.Marketing, PR og 
KLUB ARKEN 

8 % 
6,0 mio.

Ejendom 
14 %

10,4 mio.

Kommercielle
omkostninger

19 %
13,4 mio. 

Administration
13 % 

9,3 mio.

Overskud 
0 %  

0,1 mio.

Renter 
2 % 

1,4 mio.

Afskrivninger
2 % 

1,2 mio.

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2011 på i alt 71,8 mio. kr.

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2011
Fordelingen af indtægter og udgifter i 2011 fremgår af følgende to figurer:
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2007 – 2011
Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2007 – 2011 fremgår af følgende tre figurer:
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 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 resultatet.

Årsrapporten indstilles til Kulturstyrelsens godkendelse.

Ishøj, den 13. marts 2012

LEDELSESPÅTEGNING
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Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum 
for Moderne Kunst for perioden 1. januar til 31. de-
cember 2011, der omfatter, anvendt regnskabsprak-
sis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-
bet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven og regn-
skabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af 
statsanerkendte museer m.v. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en 
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om-
stændighederne.

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositio-
ner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis.

REVISORS ANSVAR
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. 
rigsrevisorloven § 3 samt og regnskabsbekendtgø-
relsen om regnskab og revision af statsanerkendte 
museer m.v. Dette kræver at vi overholder etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå 
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhæng- 
er af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, 
at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af museets interne kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 
der er etableret forretningsgange og interne kontrol-
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er om-
fattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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 
retvisende billede af museets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af re-
sultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgø-
relsen om regnskab og revision af statsanerkendte 
museer m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner der er omfattet 
af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregn-

REVISIONSPÅTEGNING
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skabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, 
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet.

København, den 13. marts 2012
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ANVENDT 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 be-
skrevet 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 indreg-
ning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsvær-
di. 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 
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne 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 regn-
skabsposter.

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 indehol-
der tillige direkte omkostninger vedrørende de kom-
mercielle områder.

FINANSIELLE POSTER
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -om-
kostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prio-
ritetsgæld mv. 

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostning- 
er vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i 
kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgø-
relsen på tidspunktet for deres afholdelse.  
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SKAT 
ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget 
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). In-
ventar 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 og bidragsydere, er udgifts-
ført via nedskrivning 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 nedskrivninger 
til imødegåelse af forventede tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 

måles 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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RESULTATOPGØRELSE FOR 2011

Note Regnskab 
2011 i kr.

Budget 
2011 i t.kr.

Regnskab 
2010 i t.kr.

Nettoomsætning 1  25.049.710  24.676  19.076 

Stats- og kommunalt tilskud 2  31.959.578  32.092  32.629 

Øvrige tilskud 3  14.722.997  11.228  10.364 

Indtægter  71.732.285  67.996  62.069 

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser 5  (331.788)  (700)  (406) 

Udstillings- og arrangementsomkostninger 4,5  (42.959.639)  (38.392)  (32.074) 

Bruttoresultat  28.440.858  28.904  29.589 

Administrationsomkostninger 4,5,6  (23.398.003)  (23.803)  (23.907) 

Salgsomkostninger  (2.952.203)  (3.040)  (3.391) 

Andre driftsomkostninger  (651.922)  (670)  (830) 

Driftsresultat  1.438.731  1.391  1.461 

Finansielle indtægter  89.144  48  66 

Finansielle omkostninger  (1.380.834)  (1.372)  (1.412) 

ÅRETS RESULTAT  147.041  67  114 

Der er fordelt således:

Henlagt til reserve for driftskapital 11  -  -  - 

Henlagt til reserve for overført overskud 13  147.041  67  114 

I alt fordelt  147.041  67  114 
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AKTIVER Note Regnskab 
2011 i kr.

Regnskab 
2010 i t.kr.

Grunde og bygninger  23.071.733  23.574 

Inventar og driftsmidler  5.636.745  3.467 

Kunstværker  -  - 

Bygninger under opførelse  -  - 

Materielle anlægsaktiver i alt 7  28.708.478  27.042 

ANLÆGSAKTIVER I ALT  28.708.478  27.042 

Varebeholdninger  1.297.811  1.234 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  394.643  549 

Andre tilgodehavender 8  1.374.208  2.793 

Periodeafgrænsningsposter 9  2.073.262  5.565 

Tilgodehavender i alt  3.842.113  8.908 

Likvide beholdninger  8.133.732  6.177 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  13.273.656  16.319 

AKTIVER I ALT  41.982.134  43.361 
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PASSIVER Note
Regnskab 

2011 i kr.
Regnskab 

2010 i t.kr.

EGENKAPITAL

Indskudskapital 10  300.000  300 

Reserve for driftskapital 11  3.000.000  3.000 

Overført over-/underskud 12  165.044  18 

Egenkapital før urealiseret værdiregulering  3.465.044  3.318 

Reserve for værdiregulering af sikringsinstru-
menter

13  (7.835.826)  (3.123) 

EGENKAPITAL I ALT  (4.370.782)  195 

Hensatte forpligtelser 14  2.136.962  1.302 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT  2.136.962  1.302 

Prioritetsgæld 15  25.206.256  25.902 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  25.206.256  25.902 

Kortfristet del af langfristet gæld 15  718.301  758 

Omkostningskreditorer 16  4.271.051  4.094 

Anden gæld 17  11.813.196  6.935 

Periodeafgrænsningsposter 18  2.207.150  4.176 

GÆLD I ALT  19.009.698  15.962 

PASSIVER I ALT  41.982.134  43.361 

Eventualforpligtelser 
Museet har pr. 31. december 2011 indgået almin-
delige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt 
ca. t.kr. 489 frem til 2015 (2010: t.kr. 601)
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2011

2011 
i kr.

2010 
i t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet  25.049.710  19.076 

Offentlige og private tilskud  46.682.575  42.993 

Udgifter ved museumsaktivitet  (42.959.639)  (32.074) 

Administrations- og salgsudgifter m.v.  (25.813.129)  (26.728) 

Driftsresultatets likviditetsvirkning  2.959.517  3.266 

Ændringer i varebeholdninger  (63.656)  (64) 

Ændringer i tilgodehavender  1.474.370  (926) 

Ændringer i hensættelser  834.946  882 

Ændringer i kreditorer og anden gæld *)  (147.438)  (1.140) 

Ændringer i periodeafgrænsningsposter  1.523.733  (4.906) 

Driftskapitalens likviditetsvirkning  3.621.955  (6.154) 

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning  6.581.472  (2.888) 

Køb af kunstværker  (331.788)  (406) 

Investering i ejendom  -  (286) 

Køb af inventar og driftsmidler  (2.855.821)  (1.860) 

Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser 
vedr. investering i ejendom

 589.779  1.465 

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning  (2.597.830)  (1.086) 

Optagelse af gæld hos realkreditinstitut  -  - 

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut  (734.829)  (732) 

Renteindbetalinger  89.144  66 

Renteudbetalinger  (1.380.834)  (1.412) 

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning  (2.026.519)  (2.079) 

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING  1.957.123  (6.053) 

Likvide beholdninger primo  6.176.609  12.230 

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO  8.133.732  6.177 

*) Der er foretaget eliminering for ændringen i værdi-
reguleringen af sikringsinstrumenter.
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NOTER Regnskab 
2011 i kr.

Budget 
2011 i t.kr.

Regnskab 
2010 i t.kr.

1. Nettoomsætning

Entré- og arrangementsindtægter  10.999.649  11.263  7.784 

KLUB ARKEN-medlemskontingenter 1.927.075  1.878  1.779 

Omsætning, café  7.544.409  7.565  6.221 

Varesalg, shop  4.578.577  3.970  3.292 

 25.049.710  24.676  19.076 

2. Stats- og kommunalt tilskud

Statstilskud  30.787.080  30.934  31.469 

Statstilskud, kompensation for fri entré til børn og unge  672.498  658  659 

Tilskud, Ishøj Kommune  500.000  500  500 

 31.959.578  32.092  32.629 

3. Øvrige tilskud

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.  14.412.297  10.538  10.053 

Sponsorer og tilskud til andet  310.700  690  311 

 14.722.997  11.228  10.364 

4. Personaleudgifter

Lønninger  29.613.320  28.582  27.722 

Sociale udgifter, pension  4.024.928  3.741  3.708 

Øvrige  884.097  771  576 

 34.522.345  33.094  32.006 

De samlede personaleudgifter indgår i:

Udstillings- og arrangementsomkostninger, med  20.294.167  18.773  19.085 

Administrationsomkostninger, med  14.228.178  14.321  12.921 

 34.522.345  33.094  32.006 

Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn 
til direktionen i 2011 udgør i alt kr. 3.307.592 mod budget 
2011 på i alt t. kr. 3.113 og mod t.kr. 3.115 i 2010.

Der har i gennemsnit været ansat 81,7 medarbejdere i 
2011 mod budget 2011 på 79,0 og 78,6 i 2010.
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NOTER Regnskab 
2011 i kr.

Budget 
2011 i t.kr.

Regnskab 
2010 i t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Afskrivninger bygninger  502.470  500.000  495 

Afskrivninger inventar og driftsmidler  686.529  895.000  904 

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør  331.788  700.000  406 

 1.520.787  2.095.000  1.805 

De samlede afskrivninger indgår i:

Administrationsomkostninger, med  1.188.999  1.395.000  1.399 

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser, med  331.788  700.000  406 

 1.520.787  2.095.000  1.805 

6. Administrationsomkostninger

I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår 
ejendomsomkostninger med kr. 6.962.117 mod budget 
2011 på i alt kr. 6.826.000 og t.kr. 7.096 i 2010.

Bygninger 
under op-

førelse i kr.

Grunde og 
bygninger i kr.

Inventar og 
driftsmidler 

i kr.

Kunstværker 
i kr.

7. Anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2011  -  25.053.768  14.124.012  23.505.784 

Tilgang  -  718.408  2.855.821  331.788 

Modtaget tilskud til tilgang  -  (718.408)  -  - 

Afgang  -  -  (230.000)  - 

Overførsel af saldo mellem kategorierne  -  -  -  - 

Kostpris 31.12.2011  -  25.053.768  16.749.833  23.837.572 

Af- og nedskrivninger 01.01.2011  -  (1.479.565)  (10.656.559)  (23.505.784) 

Årets afskrivninger  -  (502.470)  (686.529)  (331.788) 

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang  -  -  230.000  - 

Overførsel af saldo mellem kategorierne  -  -  -  - 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011  -  (1.982.035)  (11.113.088)  (23.837.572) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011  -  23.071.733  5.636.745  - 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010  -  23.574.203  3.467.453  - 

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og 
bygninger udgør: kr. 250.000.000 (2010: kr. 
270.000.000)
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NOTER Regnskab 
2011 i kr.

Regnskab 
2010 i t.kr.

8. Andre tilgodehavender

Moms og afgifter  450.233  1.145 

Tilgodehavende fondstilskud til bygninger  27.881  93 

Tilgodehavende offentligt tilskud til tagrenovering  -  34 

Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.  582.112  1.047 

Andre tilgodehavender  313.982  475 

Saldo 31.12.2011  1.374.208  2.793 

9. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger  1.450.497  4.713 

Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger  622.765  853 

Saldo 31.12.2011  2.073.262  5.565 

10.  Indskudskapital

Saldo 01.01.2011  300.000  300 

Årets til- og afgang  -  - 

Saldo 31.12.2011  300.000  300 

11.  Reserve for driftskapital 

Saldo 01.01.2011  3.000.000  3.000 

Overført af årets resultat  -  - 

Saldo 31.12.2011  3.000.000  3.000 

12. Overført overskud 

Saldo pr. 01.01.2011  18.003  (96) 

Overført af årets resultat  147.041  114 

Saldo 31.12.2011  165.044  18 

13.  Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

Saldo 01.01.2011  (3.122.679)  (1.812) 

Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter  (4.713.146)  (1.310) 

Saldo 31.12.2011  (7.835.825)  (3.123) 
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NOTER Regnskab 
2011 i kr.

Regnskab 
2010 i t.kr.

14. Hensatte forpligtelser 

Saldo pr. 01.01.2011  1.302.016  420 

Tilgang  1.745.120  1.202 

Afgang  (1.029.324)  (320) 

Saldo 31.12.2011  2.017.812  1.302 

Specifikation af hensatte forpligtelser:

Hensættelse til nedtagning af udstillinger  1.362.746  707 

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver  774.216  595 

Saldo 31.12.2011  2.136.962  1.302 

15. Gæld til realkreditinstitutter

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)  718.301  758 

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)  25.206.256  25.902 

Saldo 31.12.2011  25.924.557  26.659 

Efter mere end 5 år forfalder  22.233.759  22.756 

Kontant værdi af prioritetsgæld  25.955.667  26.731 

16. Omkostningskreditorer

Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer  671.836  182 

Øvrige driftskreditorer  3.599.215  3.912 

Saldo 31.12.2011  4.271.051  4.094 

17. Anden gæld

Skyldig løn, ATP, sociale bidrag m.m.  679.971  712 

Feriepengeforpligtelser  3.297.400  3.100 

Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter  7.835.825  3.123 

Saldo 31.12.2011  11.813.196  6.935 

18. Periodeafgrænsningsposter, gæld

Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.  2.207.150  3.996 

Modtagne øvrige indtægter vedr. fremtidige år  -  180 

Saldo 31.12.2011  2.207.150  4.176 
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MANAGEMENT REPORT
2011, in which ARKEN had its 15th birthday, was a good 
year for the museum, with no less than 182,217 visitors 
to the collections and special exhibitions.  

ARKEN’s exhibitions in 2011 featured Hans Scherfig, 
Anna Ancher, Anselm Reyle and Warhol & Basquiat; 
furthermore, UTOPIA 3 continued, featuring Olafur 
Eliasson’s large installation Din blinde passager (Your 
blind passenger). This concluded the three-year UTO-
PIA project, which inquired into the ideas which moti-
vate us as human beings and into the definition of the 
good life. Examining the idea of “the good urban life”, 
the museum arranged a number of well attended 
UTOPIA Talks, produced documentaries and a UTO-
PIA newspaper and organized a major conference on 
the subject of Utopias. This series of exhibitions in-
volved a high degree of user participation, resulting 
in an impressive number of comments on the ARKEN 
website, which also had many visitors to see the films 
produced for the exhibition on the ARKEN Channel.

Research is a special strategic focus area for ARKEN, 
and is carried out within two main fields, art histori-
cal and museological research. Under the aegis of the 
UTOPIA project, which comprises both art historical 
and museological research, ARKEN organized an in-
ternational conference on utopias and contemporary 
art. The conference was well attended, and a number 
of its presentations will form part of the English lan-
guage anthology, Utopia and Contemporary Art, to 
be published at the beginning of 2012.

The three UTOPIA exhibitions and the ARKEN interna-
tional exhibitions were made possible thanks to sub-
stantial support from Nordea-fonden.

One of the highlights of the year came in September, 
when The Merla Art Foundation donated a total of 14 
distinguished works to the museum. This donation 
created a stir both in media and in art circles, espe-
cially as eight of the works are by the world-famous 
British artist Damien Hirst, among them his hitherto 

largest ‘spot painting’, 2-Amino-5-Bromobenzotrifluo-
ride, which was created especially for ARKEN. The do-
nation included a further six works by Olafur Eliasson, 
Andreas Golder, Clare Woods, Antony Gormley, Gray-
son Perry and Marc Quinn, each focusing in its own 
way on the enigma of life and the inevitability of death, 
which are central themes of the ARKEN collection.

The works by Hirst owned by ARKEN together with 
two of his sculptures which are on loan are now ex-
hibited in their own space, the Hirst Room, in ARKEN’s 
foyer, and visitors entering the museum are thus met 
by works created by one of the central figures in 
modern art. Damien Hirst was personally present for 
the inauguration of the room. This important dona-
tion was celebrated with a lavishly illustrated publica-
tion at the end of the year. 

In all, 17 new works were added to the museum’s col-
lection, including two lithographs by the Indian duo 
Thukral & Tagra, created especially for ARKEN Edition.  
Thukral & Tagra will exhibit in INDIA : ART NOW in the 
autumn of 2012.

In 2011, the ARKEN art prize was awarded to the Cam-
eroonian contemporary artist Pascale Marthine Tayou. 
ARKEN’s travel grants were given to the artist Eva 
Steen Christensen and the art historian Rune Gade. 
ARKEN’s art prize and travel grant were donated by the 
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Philanthropic Foundation.

ARKEN is very grateful for the generous support the 
museum receives from foundations, companies and 
private individuals, without whose contributions it 
would not be possible to realize ARKEN’s major proj-
ects and large international exhibitions.

In 2011, business and commerce were hit by slowdown 
and cautiousness, and in general results were less 
than satisfactory. However, the ARKEN SHOP was a 
pleasant exception; it had a very good year with many 
new initiatives, satisfied customers, a good turnover 
and an impressive surplus. The ARKEN SHOP is com-

ENGLISH SUMMARY
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mensurable with the best museum shops internation-
ally and is very popular with Danish and international 
visitors alike. 

In 2011, ARKEN continued its endeavours to be a lead-
ing museum within the area of digital media for edu-
cation and public information, with great focus on the 
social media, whose use is continually intensified and 
extended as part of ARKEN’s visionary “audience par-
ticipation” strategy. In 2011, ARKEN thus started to use 
Flickr and acquired its own ARKEN Channel with por-
traits of artists, interviews and atmosphere films from 
openings and donations, together with recordings 
of lectures and Talks. These are two important steps 
towards the concept of a media station, which is the 
long term goal of the communication department. The 
work with Facebook has also been optimized with new 
initiatives as to content and more frequent updates. 

As in previous years, ARKEN’s collaboration at the lo-
cal level with Strandparken and the municipality of 
Ishøj has functioned well. In 2011, this important local 
partnership was spurred on by the wish to redefine 
the area around ARKEN for the benefit of the visitors 

to the museum and to Strandparken and for the in-
habitants of Ishøj. At the end of the year, a project 
proposal was sent to the A.P. Møller and Chastine Mc-
Kinney Møller Foundation, which agreed to allocate 
several million kroner for this purpose. ARKEN is very 
much looking forward to realizing this wide-reaching 
landscape project. 

To sum up, 2011 was a good and very interesting year 
for ARKEN: attendance figures were very satisfactory, 
there were happy guests and fine exhibitions, and to 
crown it all two invaluable donations to art and to the 
museum. The museum’s activity level was high on all 
fronts, as was the standard of the work contributed 
by the museum staff. The fine intra-organisational co-
operation formed a fertile basis for large and small 
achievements for the joy and benefit of ARKEN’s 
guests, and was all in all a good starting-point for em-
barking on yet another exciting year in the history of 
the museum.

  2007 2008 2009 2010 2011

Adults 58,968 94,628 69,699 50,515 77,718

KLUB ARKEN 6,055 10,882 10,072 8,907 10,304

Children up to 18 years 12,229 11,719 7,382 8,529 15,957

Senior citizens 13,486 51,076 36,145 24,411 38,763

Students 4,622 6,752 4,011 4,052 8,500

Pupils 11,657 13,194 7,557 9,196 19,672

Events 9,055 13,389 10,293 13,915 11,303

Total 116,072 201,640 145,159 119,525 182,217

VISITORS
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EXPECTATIONS FOR 2012
With a magnificent grant from The A.P. Møller and 
Chastine Mc-Kinney Møller Foundation just before 
the New Year, ARKEN can look forward to an exciting 
year with the start of ‘The Art Island’, the project to 
redefine the landscape around ARKEN. The funding 
from this grant will make it possible to create a har-
monious interaction between ARKEN’s characteristic 
nautical architecture and the surrounding landscape.  
It is anticipated that the project will achieve its final 
form in the course of 2012 following a competition in 
which ideas will be submitted, and the necessary pro-
cessing of the project by the authorities will begin. By 
2013, the final project proposal should be completed 
and approved so that building can start that year. 

In 2012, the ARKEN collection will be enlarged with 
works by one of the most important innovators in con-
temporary art, Anselm Reyle. In March 2012, ARKEN 
will receive from the Annie & Otto Johs. Detlefs’ Foun-
dations OJD a generous donation for the DETLEFS 
HALL of nine distinguished works by this German art-
ist, most of which have been created especially for the 
hall. The decoration of the DETLEFS HALL constitutes 
a meeting between the most elegant abstraction and 
the most banal aesthetics of everyday life. 

ARKEN’s exhibitions in 2012 are supported by Nordea-
fonden under the heading ‘Passion & Insight’ and by 
a number of other foundations, including the Augus-
tinus Foundation, the Holck-Larsen Foundation and 
the Rambøll Foundation. ARKEN is exploring every 
opportunity to obtain new sources of funding for its 
projects. For 2012, the museum has succeeded in ob-
taining large sponsor contributions and entered into 
sponsorships with foreign partners, though the main 
contributions from foundations and sponsors still 
come from Denmark. 

The first exhibition in 2012 will be FARVENS SJÆL 
(THE  ESSENCE OF COLOUR), which is the largest 
exhibition so far of Her Majesty the Queen’s art, with 
135 watercolours, acrylics and decoupages produced 
over the last 35 years. 

ARKEN’s summer exhibition TREFFPUNKT : BERLIN 
throws new light on the urban space with particular 
focus on Berlin. Through a wide variety of gazes and 

aesthetic approaches, an array of Danish and interna-
tional contemporary artists thematize the visible and 
invisible structures which design, shape and organize 
the space and life of the metropolis.  

This autumn’s two special exhibitions will look towards 
India, the country with the second largest number of 
inhabitants in the world, and which has not only been 
proclaimed the next great power on the strength of 
its explosive economic growth, but is also the home 
of an exciting and creative art and fashion scene 
which over the last ten years has established India 
as one of the most vibrant and innovative centres of 
contemporary art. With INDIA : ART NOW and INDIA : 
FASHION NOW, two exhibitions which will be shown 
simultaneously, ARKEN takes a sharp look at India’s 
creative environments in the globalized big cities and 
the artistic production emerging from their life. 

A grant from the Danish Agency for Culture will en-
able ARKEN to experiment in 2012 with ’augmented 
reality’, collaborating with external partners in a large 
new digital initiative, the project ‘Interactive art inter-
pretation on mobile devices’ which aims to investi-
gate how museums can meaningfully include visitors 
in the development of the museum’s content, and 
to explore ways of communicating both within and 
outside the exhibition. In this way, ARKEN hopes that 
communication will become more immediate and 
spontaneous, so users can keep focused on the work 
and, at the same time, benefit from stories and infor-
mation. The first version of the project will be present-
ed at the summer exhibition.

In the coming years, it will also be important for ARKEN 
to maintain its fertile dialogue with foundations and 
companies, especially those which have chosen to 
sponsor ARKEN and its activities in various ways. 

ARKEN expects a positive result for the year in spite of 
the continued uncertainty of the economic situation. 
In 2012, the museum’s activities will be adjusted to fi-
nancial conditions on a regular basis. Circumstances 
must determine actions, and decisions will always be 
based on responsible museum management. 
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