ark.omslag.04

18/04/05

16:33

Side 1

SKOVVEJ 100 | DK-2635 ISHØJ
TLF. +45 43 54 02 22 | FAX +45 43 54 05 22
E-MAIL reception@arken.dk | www.arken.dk

Årsrapport 2004
ARKEN Museum for Moderne Kunst

ARKEN
ÅRSRAPPORT 2004

ark.omslag.04

18/04/05

16:33

Side 2

Nyt værk i samlingen. Ved første øjekast er ARKENs
nyindkøbte Damien Hirst-værk Untitled (Birthday Card) et
smukt lyserødt hjerte med 20 farvestrålende, eksotiske
sommerfugle. Værket af den engelske gulddreng i international samtidskunst minder mest af alt om et sukkersødt
Valentins- eller fødselsdagskort. Men en grundigere undersøgelse af maleriet viser imidlertid, at sommerfuglene ikke
er malede. Hirst har ladet den våde farve fungere som
fluepapir for de levende sommerfugle. På den måde er det
gigantiske hjerte blevet en æstetisk, men banal og udspekuleret dødsfælde.
Damien Hirst: Untitled (Birthday Card), 2001

ÅRSRAPPORT
2004

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

– Med udgangspunkt i ARKENs vision skal vi som
museumsfolk komme vort publikum i møde med tilbud
om en indsigt i livet, der går i dialog med den
besøgendes egen virkelighed.
Christian Gether

ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE
ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gen-

og lægger vægt på formidling over for børn og unge.

nem indsamling, registrering, bevaring, forskning og for-

ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med

midling inden for moderne kunst virke for sikringen af

andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt.

Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden
efter 1945. Museet skal udbrede kendskabet til og belyse

ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye

tilstande og forandringer inden for moderne kunst.

værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet
vil i de kommende år styrke udbredelsen af resultater af

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt

såvel museets egen forskning som anden forskning base-

kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper

ret på museets samling.

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

er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle

regional forankring.

identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske
udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af sam-

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og interna-

fundet.

tionale kunst.
Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og
Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og uni-

følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og

versitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for

fordybelse.

borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes

ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturel-

i kunsten.

le udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal
indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for lan-

Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der

2

dets borgere.
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INDHOLD

ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.Vi er meget taknemmelige
over, at prinsessen har valgt at beære museet ved at påtage sig denne protektion. Det er
særdeles vigtigt for os og er til stor inspiration for alle museets medarbejdere.Vi vil gøre
vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer for protektionen.
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DET
MODERNE
REFLEKSIONSRUM
CHRISTIAN GETHER

Det er fantastisk at opleve den store kunst. Derfor

Vi kan godt lide at tænke på vore karaktertræk såsom

bestræber vi os for altid at vise den bedste kunst på

godhed, næstekærlighed, barmhjertighed, selvopofrelse,

ARKEN. Den kunst som kommer os ved – den kunst som

solidaritet etc. Men vi oplever også livet omkring os som

forsøger at give nogle bud på, hvad det vil sige at være

karakteriseret ved det, man inden for den katolske kirke

menneske – og som har den form og det farveudtryk,

kalder de 7 dødssynder: hovmod, griskhed, nydelsessyge,

som i højeste grad udtrykker de følelser, de anelser og

misundelse, frådseri, vrede

den tvivl om livet, som vi alle er fælles om. Den kunst fandt

tænkes særligt på åndelig ladhed).

og

ladhed

(og

her

vi bl.a. på udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS –
TYSK EKSPRESSIONISME, som vi viste i 2004. Den skil-

Vi kender det gode, og vi kender det onde. Ingen kan sige:

drede længslen tilbage til den oprindelige naturtilstand,

Det vidste jeg ikke – alle har i sig selv en grundlæggende

som den ses i den tyske, ekspressionistiske kunst i begyn-

fornemmelse af, hvordan man bør agere for at fremme

delsen af det 20. århundrede.

forestillingen om det gode liv – lige præcis det som etikken handler om.

På ARKEN har vi gennem årene med jævne mellemrum
zoomet ind på tiden i begyndelsen af det 20. århundrede

Derfor eksisterer vi hele tiden i vores kultur i konflikten

for med denne som udgangspunkt at forsøge at etablere

imellem den ideelle stræben og den daglige realitet.Vi ser,

en diskussion – med udgangspunkt i kunsten – om, hvad

hvad vi gør. Vi konstaterer alle de konflikter, som vi skaber

det vil sige at være menneske; hvad det er for en tilvæ-

i vores kultur – og vi drømmer om en anden tilværelse, en

relse, som vi får stillet til rådighed af de forrige generatio-

tilværelse uden konflikter uden for vores kultur.

ner, og som vi ikke mindst skaber på grund af vore fællesmenneskelige karaktertræk.

Vi har denne traditionelle konfliktløsningsstrategi, som går
ud på at gå tilbage, tilbage til åstedet, til barndommen, til-

Pablo Picasso: Kvinde i færd med at skrive et brev,1936. Privateje
Værket blev vist på udstillingen PICASSO – TIL ALLE TIDER. 31.1. – 13.6. 2004
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bage til slægten eller ikke mindst til naturen, til den

ges til ‘naturlige mennesker i samfundet’ og de efterføl-

oprindelige naturtilstand uden synd – i paradiset. Det er

gende frihedsbestræbelser som følge af oplysningstiden,

som om, at blot man går tilbage, trækker sig bort, så at sige

stavnsbåndets ophævelse i Danmark i 1788, mytteriet på

filtrer sig ud af den komplicerede kultur, så vil problemer-

Bounty i 1789 og den franske revolution i 1789. Langt op

ne opløse sig selv.

i det 19. århundrede er der stadig en tro på, at man kan
finde det ‘gode samfund’. Dystopierne, de negative

Denne regressionsstrategi er ikke noget, som blev opfun-

beskrivelser af fremtidens samfund, begynder dog også at

det af Sigmund Freud i slutningen af det 19. århundrede

komme frem på denne tid. I 1872 skriver Samuel Butler

eller for den sags skyld af Jean-Jacques Rousseau i midten

således romanen Erewhon, som er et anagram for ‘now-

af det 18. århundrede. Det er en strategi, som har eksiste-

here’.

ret så længe, som mennesket har gjort sig forestillinger om
livet – om hvordan det er, og om hvordan det kunne

I 1899 udsendte H.G. Wells romanen When the sleeper

være.

Awakes, som også er en dystopi. Den beskriver et overbefolket fremtidssamfund, hvor magthaverne tvinger men-

Vi kender beskrivelsen af Paradis i Bibelen, fra Buddhismen

neskene til hele tiden at være i bevægelse, for at de ikke

kender vi Nirvanaforestillingen – og vi kender forestillingen

skal stoppe op og tænke over de forhold, som de lever

om paradiset i beskrivelsen af den elysiske mark i Homers

under – og muligvis gøre oprør. Det er i denne tradition,

Odysseen. Det er dér:

vi kender Aldous Huxleys Favre nye verden, George
Orwells 1984 og Ray Bradburys Fahrenheit 451.

Mellem natur og kultur. I dag bliver flere og flere museer placeret ude i naturen. Den nye tids
refleksionsrum ligger langt væk fra storbyens tumult og larm. Det er her ude i naturen, at vi kan få
lejlighed til at tænke over menneskekarakteren og over tilværelsen som sådan.
I forgrunden ses Olafur Eliassons skulptur 8900054 fra 1996.

hvor den Guldhaars Drot Rhadamanthos Boer, og
hvor Menneskets Liv henrinder saa let og saa saligt;

Det er tydeligvis kulturligheden, der er den onde ånd. Det

Der er ei fygende Snee, eller bidende Frost

drejer sig derfor for mennesket om at filtre sig ud af kul-

cerede tilstand, idet de tog den i højeste grad kulturlige

kunstnernes tro på en altoverskyggende humanisme.Troen

eller Regnskyl,

turens vildnis. I denne sammenhæng kommer jeg altid til

udtryksform, kunsten, i anvendelse.

på, at mennesket i naturen kan finde rum til den dybe

Nei! men fra Dag til Dag en frisk mildviftende

at tænke på det ‘ekspressionistiske’ maleri Isenheim-alteret

Vestvind

af Mathias Grünewald fra slutningen af det 15. århundrede.

Det er denne indbyggede selvmodsigelse, som hele tiden

Lader Okeanos lufte til Kjøling for Menneskens

Her er Kristi legeme på Korset skildret så forrevet, at man

ligger i os som mennesker. Det er da også derfor, at vi ikke

Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er det, der ligger bag

Sønner

skal frem til Mel Gibsons The Passion of the Christ for at

kan eksistere i det oprindelige, naturlige rum. Det har ikke

det faktum, at flere og flere nye kunstmuseer placeres ude

finde noget lignende. Forrevetheden er naturligvis det

de udfordringer, som mennesket har et uafladeligt behov

i naturen. De er den nye tids refleksionsrum – fjernet fra

Den romerske forfatter Plinius beskrev et idealsamfund,

direkte resultat at piskningen af Jesus, men endnu mere er

for. Som mennesker skaber vi problemer for hinanden –

storbyens tumult og larm. Det er her ude i naturen, at

som skulle befinde sig på Månen, og i 1516 udkom

det et symbol på mennesket, der har forrevet sig på til-

på grund af vor natur – og samtidig gør vi os de vold-

man kan få lejlighed til at tænke over menneskekarakte-

Thomas Moores beskrivelse af et idealsamfund i bogen

værelsens tornekrat.

somste anstrengelser for at løse disse problemer. Det

ren, dens positive og negative sider, over tilværelsen som

være sig ved at gøre os religiøse forestillinger eller ved at

sådan. Hvis man skal strække synspunktet til sit yderste, så

opstille politiske løsningsmodeller.

er der ikke flere uberørte tilflugtssteder i verden. Der er

Utopia. Ordet kommer af det græske ou, som betyder
‘ikke’ og topos, som betyder sted. Utopia er således ‘ste-

I begyndelsen af det 20. århundrede følte mennesket sig

det som ikke er’.

særligt forrevet. Det tog afstand fra den buldrende indu-

refleksion over tilværelsen.

ikke et sted, hvor der ikke har været en og smide en Coca

strialisme og de forurenende storbyer. Man søgte tilbage til

Udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS bygger umid-

Cola-dåse.Vi tror vel heller ikke på, at vi kan isolere os fra

Jeg nævner i forbifarten Rousseaus opdragelsesroman

naturtilstanden samtidig med, at man stod midt i kulturlig-

delbart på forestillingen om, at man kan finde lykken, blot

den kultur, som vi er en del af – men så er der kunstmu-

Emile fra 1762, hvor der slås til lyd for, at børn skal opdra-

heden. Kunstnerne udtrykte længslen efter den ukompli-

man distancerer sig fra kulturen, men den viser også

seerne. Så er der disse moderne refleksionsrum, hvor
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publikum i indre refleksion eller i dialog med det kunstfaglige personale kan grunde over de analyser, definitioner og
karakteristikker af tilværelsen, som kunsterne stiller op
foran os.
Jeg har altid syntes, at det er utroligt generøst af kunstnerne
at blive ved med at tage denne Sisyfos-opgave på sig, at
fordybe sig i tilværelsens mysterier og give deres forståelse
videre til os som beskuere. Ikke i et entydigt og færdigdefineret udsagn, men flertydigt og komplekst, aldrig afsluttet
i sit udsagn, men altid udfordrende og stimulerende. Der
er en accept af livet i al sin storhed og gru, sådan som
Friedrich Nietzsche forlangte det, og som kunstnerne tog
det på sig i begyndelsen af det 20. århundrede – og som
kunstnerne gør det her i begyndelsen af det 21. århundrede.
Det er kunstnerne, der med deres produktion skaber indholdet i det moderne refleksionsrum, hvor der grundes
over tilværelsens dybeste anliggender. Det er det, vi
ønsker, at ARKEN skal være – et refleksionsrum imellem
natur og kultur. Som jeg indledte med at sige: Det er fantastisk at opleve den store kunst.
Tale holdt i forbindelse med åbningen af ARKENs udstilling DET GENFUNDNE PARADIS – TYSK EKSPRESSIONISME.

Det genfundne Paradis. ARKENs
efterårsudstilling handlede om
paradisdrømme og storbytræthed.
Den viste 13 af de bedste tyske
ekspressionisters visioner om et liv i pagt
med naturen – fjernt fra civilisationens
snærende bånd.
Karl Schmidt-Rottluff:
Sommer; nøgenmodeller i det fri, 1913.
Sprengel Museum Hannover
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ARKEN satte rekord. 184.024 gæster så på mindre end fem
måneder udstillingen PICASSO – TIL ALLE TIDER. Det blev en
rekord i museets historie.
Gennem 101 værker viste udstillingen bredden i Picassos produktion. Den fulgte Picasso år for år – fra 1895, hvor den unge
14-årige tilpasser sig akademiets konventioner, over kubisme,
nyklassicisme og surrealisme, frem til 1971, hvor den modne
kunstner udfolder sig løssluppent og ekspressivt.
Udstillingen blev realiseret takket være et tæt samarbejde med
Bernard Ruiz-Picasso, Pablo Picassos barnebarn.

LEDELSESBERETNING

2004 stod i Picasso-udstillingens tegn. ARKEN har i mange

Udstillingen har i sig selv medvirket til, at ARKEN har fået

år haft en drøm om at kunne vise en stor Picasso-udstil-

mod til at sætte sig nye og højere mål for sine udstillingsakti-

ling, og i 2004 lykkedes det gennem et tæt samarbejde

viteter. Mål der før denne udstilling ofte syntes urealistiske og

med Bernard Ruiz-Picasso, Pablo Picassos barnebarn, at

uden for rækkevidde. Det har været en utrolig stor tilfreds-

realisere denne drøm.

stillelse for ARKEN at satse så stort og få en så stor succes
med en enkelt udstilling.

ARKEN brød på mange måder med denne udstilling nye
grænser og afprøvede sin egen formåen. Forårets store

Museet tror, at denne store succes har været med til at bane

Picasso-udstilling viste sig som en stor udfordring for hele

vejen for Københavns Amts beslutning om at reservere 35

museet. Den blev med sine ca. 185.000 besøgende, heraf

mio. kr. til udbygning af ARKEN. Museet er meget taknemme-

over 32.000 børn og unge, langt den største enkeltudstilling i

lig over denne beslutning og det håndslag, amtet med denne

ARKENs 9-årige historie. Der var weekender, hvor antallet af

reservation har givet ARKEN.

besøgende var så stort, at huset nærmest knagede. ARKENs
personale fortjener megen ros for indsatsen under hele

Museet har hårdt brug for at få udvidet sine udstillingsarealer,

denne store udstilling.

så det bliver i stand til at vise sin samling permanent for
museets besøgende. Og der er på en lang række centrale

Picasso-udstillingen blev noget ganske særligt. Udstillingen

indsatsområder ikke længere sammenhæng mellem mål og

satte omsætningsrekord i butikken og caféen. Den med-

midler inden for de nuværende rammer. Blandt andet råder

førte store ekstraomkostninger til vagter, omvisere og

museet ikke over et undervisningslokale, hvor de mange

andet personale. Og den medførte store investeringer i

tusinde børn og unge, der besøger ARKEN hvert år som en

opgradering af publikumsfaciliteterne.

integreret del af deres uddannelse, kan modtage undervisning eller gennemføre workshops.
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De reserverede penge fra Amtet vil blive udløst under den

ARKEN har siden 2000 gennemført mindst en brugerunder-

forudsætning, at ARKEN tilvejebringer en betydelig finansie-

søgelse om året. ARKEN prøver gennem brugerundersø-

ring ad anden vej, først og fremmest fra private fonde. Det

gelser at komme i dialog med museets gæster om museets

er en af ARKENs allerstørste udfordringer at sikre den for-

formidling, generelle virkemåde og deres forventning til et

udsatte medfinansiering.

besøg på ARKEN. I 2004 gennemførte en projektmedarbejder et stort antal kvalitative interviews med ARKENs gæster.

ARKEN har også i 2004 været i stand til at supplere og for-

Resultatet blev en konsolidering af de data, ARKEN allerede

stærke sin samling med markante danske, nordiske og inter-

havde med fra tidligere brugerundersøgelser.

nationale indkøb. Det er især værd at fremhæve indkøbet
af et stort værk af den engelske kunstner Damien Hirst.

I 2004 stillede regeringen, i forlængelse af sit arbejde med en

ARKEN er taknemmelig for den støtte, museet har fået fra

ny kommunalstruktur, forslag om at nedlægge amterne.

en række private fonde og Kulturarvsstyrelsen til finansie-

Vedtages dette forslag, vil det forandre ARKENs status fra at

ringen af anskaffelsen af Damien Hirsts Untitled (Birthday

være et museum med en særlig tilknytning til Københavns

Card) fra 2001.

Amt til at blive en statslig institution med en tættere tilknytning til Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen. ARKEN vil

ARKEN havde samtidig mulighed for at erhverve fine værker

blive et af de museer, som regeringen har udpeget som

af centrale danske og nordiske samtidskunstnere som Olafur

såkaldte nationale fyrtårne. Forandringen planlægges til at ske

Eliasson, Kathrine Ærtebjerg, Torbjørn Rødland, Jeppe Hein

fra årsskiftet 2006/2007.

og Jesper Just.
Det forventes, at de nødvendige lovforslag vedtages i
I 2001 erhvervede ARKEN et stort værk af den britisk-

Folketinget i løbet af foråret 2005.ARKEN vil i perioden frem

palæstinensiske kunstner Mona Hatoum. Det glædede derfor

til 2007 skulle forberede sig på ændringer i sit centrale regel-

særligt ARKEN at erfare, at Mona Hatoum i 2004 fik

grundlag. Det vil blandt andet få konsekvens for centrale dele

Sonningprisen. Hun fik prisen overrakt på fornemste vis i

af ARKENs vedtægter.

Københavns Universitets smukke hovedbygning den 23. april.

Picasso-gæst nr. 100.000. Overraskelsen var ægte,
da Jens Ryskov Madsen fra Vanløse som ARKENs
Picasso-gæst nr. 100.000 blev begavet med en rejse til
Picassos fødeby Málaga. Sammen med familie og
venner var han taget til ARKEN på foranledning af sin
yngste datter Marie på 10 år. Marie havde tidligere
besøgt Picasso-udstillingen med sin klasse og syntes, at
familien skulle se den. Ingen af dem havde hørt, at
ARKEN ventede Picasso-gæst nr. 100.000, og at museet
i den anledning var gået sammen med flyselskabet
IBERIA om at begave gæsten med en rejse for to
til Málaga.
Her står Jens Ryskov Madsen med sin kone
Mette Albret og døtrene Trine og Marie.
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Picassos barnebarn. Udstillingen PICASSO – TIL ALLE TIDER var
baseret på Picassos barnebarn, Bernard Ruiz-Picassos samling.
Samlingen indeholder de værker, som farfaderen bevarede hos sig
frem til sin død, og som siden er gået i arv til barnebarnet.
Bernard Ruiz-Picasso var meget engageret i udstillingen på ARKEN.
Her ses han til ferniseringen i samtale med kulturminister
Brian Mikkelsen.

FORVENTNINGER TIL 2005

FORVENTNINGER TIL 2005
ARKEN har meget store udstillingsambitioner for 2005.

ninger for at skabe en fordomsfri debat om, hvordan vi styrker en fredelig dialog om en fælles udviklingsstrategi for et

Vi åbner året med en stor Fernand Léger-udstilling.

stadigt mere sammenhængende internationalt system.

Udstillingen består af 96 værker og fokuserer på Légers
skildringer af mennesket i den første halvdel af det 20.

ARKEN byder således på et flot udstillingsprogram for

århundrede. Det har taget over to år at forberede denne

2005. Det er centralt for ARKEN, at museet kan blive ved

første retrospektive Léger-udstilling i Danmark.

med at give sine besøgende nye og udfordrende tilbud
om indsigt i det nære og det medmenneskelige, samtidig

Légers kunst afspejler en optimistisk tro på fremtiden.

med at et besøg i udstillingerne giver et internationalt

Men den tematiserer også mange af de konflikter, som har

udblik i forhold til den stigende globalisering.

præget den moderne kultur, og som på afgørende vis har
forandret menneskets tilværelse i den vestlige verden. På

De store, internationale satsninger er meget dyre. Det er

denne måde er hans smukke billeder helt aktuelle og rele-

vigtigt for ARKEN at få styrket det økonomiske grundlag

vante for nutidens museumsgæster.

for museets drift. Hvis museet skal opretholde sine meget
høje og internationale ambitioner, er det nødvendigt, at

Sommeren vil byde på en udstilling med værker af Bruno

museet får højere udstillingsbevillinger. Dette skal ikke

Liljefors og Johannes Larsen. Udstillingen undersøger,

mindst ses i lyset af det stadigt stigende konkurrencepres

hvordan de to kunstnere i deres skildring af natur og dyre-

fra meget kompetente regionale konkurrenter.

liv udtrykker tidens nye opfattelser af naturen og menneskets placering i dens orden.

En delløsning på dette problem kunne være at give en finansieret fri adgang til museerne. ARKEN tror på, at fri adgang

Efterårets store satsning bliver en meget stor og interna-

vil åbne museet for nye brugergrupper og styrke museets

tionalt sammensat Chagall-udstilling. Marc Chagall blev

mission som en del af samfundets oplysningsprojekt over for

født ind i jødedommens traditioner i den lille russiske by

borgerne. Internationale erfaringer viser, at gratis adgang

Vitebsk. På trods af jødeforfølgelser og verdenskrige

betyder et væsentligt løft i besøgstallet.

beholdt Chagall livet igennem sin barndoms tro på, at
kærligheden er til stede i selv de mindste ting i verden og
skal fejres med musik, glæde og skønhed.
Mennesket i den ny tid. I 1908 destruerede Fernand Léger de
fleste af sine værker. Han ønskede at bryde radikalt med sin hidtidige
malemåde, som han fandt for harmonisk og alt for langt fra sin vision
om det moderne. Nu skulle hans værk gennemstrømmes af den
dynamiske, kaotiske og kontrastfyldte storbykultur. Som sin rival
Picasso, blev Léger med sine visioner en af de vigtigste modernister i
første halvdel af det 20. århundrede. I foråret 2005 viser ARKEN,
hvordan Léger gav et alsidigt portræt af mennesket i den ny tid.

Udstillingen får titlen CHAGALL’S WORLD OF LOVE, og
den vil fokusere på værdier som tolerance, ytringsfrihed
og fredelig sameksistens på tværs af religiøse og politiske
barrierer. ARKEN håber ved at sætte disse centrale værdier
på dagsordenen at være med til at bidrage til forudsæt-

Fernand Léger: Fritidsscene på rød baggrund, 1949
Musée national Fernand Léger, Biot
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UDSTILLINGER

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER
2004 startede med den store Picasso-udstilling. Den er et

Ciarán Lennon. Ciarán Lennon er en af Irlands mest aner-

Lillibeth Cuenca Rasmussen (DK),Torbjørn Rødland (NO)

Udstillingen realiseredes i samarbejde med et stort antal tyske

resultat af en meget stor international udfordring.

kendte kunstnere. Han er født i 1947 og opvokset i

og Lars Tunbjörk (SE),

kunstmuseer. Den indeholdt så kendte kunstnere som Emil

Udstillingen havde titlen PICASSO – TIL ALLE TIDER og

Dublin, hvor han fortsat lever og arbejder, inspireret af sit

realiseredes i samarbejde med Picassos barnebarn

intime kendskab til byen og dens historie. Udstillingen blev

I efteråret 2004 viste ARKEN en udstilling med titlen DET

Bernard Ruiz-Picasso.

lavet specielt til ARKENs Grafikgalleri.

GENFUNDNE PARADIS – TYSK EKSPRESSIONISME.

ARKEN vil fortsætte med at vise de nyeste og bedste

Det var en udstilling af værker fra den tidlige tyske

værker af de væsentligste danske, nordiske og internatio-

Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner og Franz Marc.

Udstillingen gav ARKENs gæster en unik chance for at få

ARKENs sommerudstilling viste et samspil mellem den

ekspressionisme frem til omkring 1. verdenskrigs udbrud.

nale samtidskunstnere, og sætte dem i sammenhæng med

indblik i Picassos egne “Picasso’er”. Bernard Ruiz-Picassos

svenske nationalmaler Anders Zorn og nordisk samtids-

Temaet for udstillingen var datidens længsel efter en ny,

det klassiske materiale, for at udvinde ny erkendelse både

privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans far-

kunst.Temaet for udstillingen var nordisk identitet før og nu.

paradisisk tilstand af urkraft, frihed og fællesskab.

om kunstens udvikling og om den dialog, der føres mellem

far bevarede hos sig frem til sin død, og som derfor er

Udstillingen viste, hvordan nordisk selvforståelse har ændret

Kunstnerne ville leve det uforfalskede liv – fri for den

kunstnerne og det omgivende samfund.

gået i arv til barnebarnet. Udstillingen bestod af 101 vær-

sig – fra folkesjæl til brand, fra badepiger til turistteater, fra

moderne storbys hektiske og overfladiske hverdag.

ker. Det ældste værk var fra 1894, hvor Picasso var 14 år.

en til flere identiteter. Anders Zorn er en af Sveriges mest

Det seneste var en meget fin tegning af kunstneren og

berømte og elskede kunstnere. Han var med til at forme og

hans muse fra 1971, da Picasso var 90 år gammel.

fastholde den kultur, der i dag bliver brugt til at promovere
Sverige og resten af Norden som noget unikt.

Museet bestræbte sig på at give de mange besøgende,
hvoraf mange var førstegangsbesøgende, den bedst muli-

Udstillingen satte Zorn i spil med 11 nordiske samtids-

ge oplevelse af huset som helhed.

kunstnere. Disse 11 nordiske samtidskunstnere var Miriam
Bäckström (SE), Mads Gamdrup (DK), Lise Harlev (DK),

I Picasso-udstillingsperioden viste ARKEN også en lille

Annika von Hausswolff (SE), Peter Johansson (SE), Michael

udstilling med nye abstrakte malerier af den irske kunstner

Kvium (DK), Jouko Lehtola (FI), Esko Männikkö (FI),

Samarbejde.Til udstillingen
DET GENFUNDNE PARADIS – TYSK
EKSPRESSIONISME arbejdede ARKEN tæt
sammen med en række udenlandske museer,
bl.a. Sprengel Museum i Hannover. Her ses
Dr. Norbert Nobis fra Sprengel Museum
sammen med ARKENs bestyrelsesformand
Svend Jakobsen til ferniseringen.
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Torbjørn Rødland: Grass and Stripes, 2001

SAMLINGEN

FORSKNING

FORSKNING

ARKENS SAMLING
ARKEN udstillede sin samling i Kunstaksen i perioden fra

ARKEN erhvervede 16 nye værker i 2004. Blandt andet

ARKEN forsker i overensstemmelse med kravene i

ninger for humanistisk forskning med særlig henblik på

21. januar og resten af året. Vægten var lagt på de nyeste

erhvervede museet værker af internationalt kendte kunst-

museumsloven. Forskningen foregår hovedsagelig i forbin-

museernes forskning og forskningsvilkår på museerne.

erhvervelser, så museets gæster kan følge med i udviklingen

nere som Damien Hirst og Olafur Eliasson.

delse med museets udstillinger.

Seminaret gav et godt afsæt til en fortsat kvalitetsudvikling
af ARKENs egen forskning.

i samlingen og inden for væsentlige dele af samtidskunsten.
I forbindelse med Picasso-udstillingen havde ARKEN invi-

UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2004
ARKENs samling har for længst opnået en så høj kvalitet,

VIBEKE TANDBERG

at museet løbende får forespørgsler fra museer i ind- og

Dad #1, 2000

udland om lån af værker fra samlingen.

til udstillingen “Portrett i Norge”, Norsk Folkemuseum,
Oslo, 18.11. 2004 – 4.4. 2005

Der har været følgende udlån fra ARKENs samling i 2004:
VIBEKE TANDBERG
JEFF KOONS

Dad #2, 2000

Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997

til udstillingen “Portrett i Norge”, Norsk Folkemuseum,

til udstillingen “Blomsten som billede”, Louisiana Museum

Oslo, 18.11. 2004 – 4.4. 2005

teret en af de førende Picasso-forskere Marilyn McCully

Herudover har ARKEN forberedt udgivelsen af en

til at holde en forelæsning om Picassos betydning med

forskningsbulletin, som udkommer i starten af 2005.

udgangspunkt i Bernard Ruiz-Picassos samling. Marilyn

Bulletinen vil indeholde artikler om værker fra ARKENs

McCully bidrog også med en artikel til Picasso-kataloget.

samling. Målgruppen for bulletinen er museer og universiteter i ind- og udland. Bulletinen vil udelukkende udkom-

ARKEN afholdt den 2. september et forskningsseminar

me på engelsk. Museets faste stab af kunsthistorikere har

med professor Kirsten Hastrup. Kirsten Hastrup er

bidraget med en række artikler. Samtidig har museet bedt

professor i Antropologi ved Københavns Universitet og

en række internationalt anerkendte forskere om at bidra-

formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg. Temaet

ge med artikler om væsentlige værker i samlingen.

for seminaret var de grundlæggende metodiske forudsæt-

for Moderne Kunst, Humlebæk, 10.9. 2004 - 23.1. 2005 og
Fondation Beyeler, Basel, 27.2. – 22.5. 2005
Jeppe Hein: Fusion of Movement #11, 2004

Olafur Eliasson: Atlantis, 2003

John Bock:
Wühl um die Klumpen,
2002-03

ARKEN OG ERHVERVSLIVET

COMMUNITY BUILDING
OG SAMARBEJDE MED
ERHVERVSLIVET
ARKEN har også i 2004 arbejdet med at styrke sin rolle som

Der er ingen tvivl om, at ARKEN gennem erhvervsklubben

et aktiv for den lokale og regionale udvikling. En væsent-

har fået en direkte og meget nyttig kontakt til en række pri-

lig del af disse bestræbelser blev kanaliseret igennem

vate erhvervsvirksomheder. Medlemmerne får løbende en

erhvervsklubARKEN. ErhvervsklubARKEN mere end for-

god fornemmelse for den værdiskabelse, som medlemska-

doblede sit medlemstal i 2004, og havde ved udgangen af

bet af klubben potentielt kan medføre for dem.

året 25 medlemmer. Museet holdt i løbet af 2004 en
række forskellige arrangementer for klubbens medlemmer.

Museet vil bruge 2005 til at øge medlemstallet i erhvervs-

Antallet af klubmedlemmer til disse arrangementer er i

klubben og til at afsøge mulighederne for strategiske partne-

hastig vækst. Samtidig har mange af klubbens medlemmer

re til erhvervsklubben.

flittigt anvendt ARKEN og ARKENs lokaler i deres eget
salgs- og markedsføringssamarbejde.

Museet blev inddraget som central sparringspartner for Ishøj
Kommune i forbindelse med et projekt om videreudvikling

Et særligt højdepunkt var den årlige gallamiddag, som blev

af Strandparken. Ishøj Kommune har store ambitioner for

afholdt den 30. september. Museets protektor Hendes

udviklingen af nærområdet, og ARKEN ser med forventning

Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra havde valgt at

frem til at deltage i at gøre området endnu mere attraktivt

kaste glans over denne lejlighed ved at deltage i hele

for hele regionen. Det lykkedes desværre ikke for kommu-

arrangementet.

nen at få finansieringen på plads i 2004. ARKEN håber, at
kommunen vil fortsætte dette udviklingsprojekt og vil gøre

En afledt effekt af erhvervsklubben har været, at museet er

sit for at støtte projektet. ARKEN ser frem til et fortsat tæt

blevet inviteret til at deltage i et antal meget løfterige sam-

samarbejde med Ishøj Kommune.

arbejdsprojekter med nogle af erhvervsklubbens medlemmer. Disse samarbejdsprojekter går i omfang og kvalitet langt
ud over de forventninger, som ARKENs ledelse havde til det
første hele år af erhvervsklubbens levetid.
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PERSONALE

ORGANISATIONSOG PERSONALEUDVIKLING

ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor

Strategidagen i 2004 blev tilrettelagt i tæt samarbejde

investerer museet mange kræfter i at opkvalificere og

med en ekstern konsulent. Strategidagen tog udgangs-

motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbej-

punkt i medarbejdernes konkrete erfaringer med det dag-

dere skal have en klar forståelse af museets visions- og

lige arbejde på museet og i de gode ideer, der ofte får for

mission statement og dermed føle sig som “museumseje-

lidt opmærksomhed i en travl arbejdsdag.

re” med en forpligtelse til at give museet videre på en så
god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs

Strategidagen førte til et antal projekter, formuleret af

besøgende.

ARKENs personale. Hovedtemaer i disse projekter var
individualisering af museumsbesøget, øgede muligheder

Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt inte-

for at inddrage individuel teknologi i kunstformidlingen og

greret i det daglige arbejde og i de ugentlige personale-

større fokus på formidlingen af værkerne i ARKENs sam-

møder. Museet anvender samtidig betydelige midler til

ling. ARKENs personale arbejder videre med disse projek-

opkvalificering og kompetenceudvikling af alle museets

ter i de kommende måneder. Det er hensigten at gøre

mange forskellige personalegrupper.

status over projekterne ved strategidagen i 2005.

Centralt i dette arbejde står de årlige strategidage. Hvert
efterår inviteres ARKENs personale til en hel dags diskussioner om museet og dets virkemåde. Det er travle dage
karakteriseret af et meget højt engagement og en idérigdom. Det virker særdeles inspirerende i det daglige arbejde for alle.

28

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

ØKONOMI

ØKONOMI

ARKEN har i 2004 opnået et overskud på 210.578 kr.

De resterende 3,7 mio. kr. er især anvendt til:

mod sidste års resultat på 65.812 kr., hvilket er tilfredsstil-

● Fortsat udvikling af museets IT-platform

lende. ARKEN budgetterede med et overskud i 2004 på

● Investeringer i museets sikkerhedssystemer

99.000 kr.

● Investeringer i inventar
● Betydelige indkøb af kunst til egen samling

Indtægterne er i 2004 steget kraftigt til 48,1 mio. kr. mod
37,8 mio. kr. i 2003. Dette er resultatet af særdeles mange
besøgende, hvor primært Picasso-udstillingen har været et
tilløbsstykke.
Den ekspansive vækst i aktivitetsniveauet har medført en
naturlig stigning i omkostningerne til at gennemføre udstillingerne. Picasso-udstillingen medførte en stigning i indtægterne på 10,3 mio. kr. Disse blev modsvaret af et øget
direkte omkostningsniveau på 6,6 mio. kr. som følge af den
højere aktivitet under udstillingen.

Allan Otte: Artikel fragment og gestikbobler, 2004
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ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2004

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2000-2004:

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2004 fremgår af følgende to figurer:

Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2000-2004 fremgår af følgende tre figurer:

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2004 i alt 48,1 mio. kr.

5 års indtægtsfordeling

%

I alt
37,9
mio. kr.

I alt
38,3
mio. kr.

5 års omkostningsfordeling

I alt
40,5
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37,8
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mio. kr.

%

I alt
37,8
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38,2
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24%
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66%

54%

Finansloven §21, 14 % (6,5 mio.)

0
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Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2004 i alt 48,1 mio. kr.
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FORMIDLING

Picassos “Picasso’er”. Ingen andre
moderne kunstnere har som Picasso
(1881-1973) vundet udbredelse i den
vestlige verden. Adskillige museer er
dedikeret til ham og hans værk.
Alligevel var udstillingen på ARKEN lidt
af et særsyn: Bernard Ruiz-Picassos
privatsamling indeholder nemlig de
værker, som hans farfar bevarede hos
sig frem til sin død, og som derfor er
gået i arv til barnebarnet.
Udstillingen var en unik chance for at
få indblik i Picassos egne ”Picasso’er”.
Værker, som kunstneren holdt for sig
selv, og som derfor kun sjældent har
været offentligt tilgængelige.

UDSTILLINGER
ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2004:

CIARÁN LENNON
14. februar – 18. april 2004

PICASSO – TIL ALLE TIDER

● Udstillingen bestod af to malerier på hver 27 dele

31. januar – 13. juni 2004

● Skabt af kunstneren til udstillingen på ARKEN

● Udstillingen bestod af 104 værker: tegning, grafik,

● Installeret i Grafikgalleriet

maleri, skulptur og keramik

● Kataloget blev trykt på dansk i 650 eksemplarer

● Primært udlån fra Picassos barnebarn
● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri

ANDERS ZORN OG NORDISK SAMTIDSKUNST

● Kataloget blev trykt på dansk i 11.000 eksemplarer og

26. juni – 5. september 2004

engelsk i 2.000
● Antal besøgende i udstillingsperioden: 184.024

● Udstillingen bestod af 77 værker af Anders Zorn og
47 samtidskunstværker, primært fotografi
● Lån fra både museer, gallerier, kunstnerne selv og

ARKENS SAMLING 2004

mange private

21. januar – 31. december 2004

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri

● 46 værker med hovedvægt på nye erhvervelser

● Kataloget blev trykt på dansk i 1.200 eksemplarer

● Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 26.443
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FORMIDLING

DET GENFUNDNE PARADIS

JYTTE HØY – ET HISTORISK ALFABET TIL DIG

– TYSK EKSPRESSIONISME

2. oktober 2004 – 9. januar 2005

18. september 2004 – 23. januar 2005

● Udstillingen var en installation med bogstaver, ord,

● Udstillingen bestod af 111 værker, primært maleri

objekter, tekst og billeder

● Udlån fra store tyske museer

● Skabt af kunstneren til udstillingen på ARKEN

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri

● Installeret i Grafikgalleriet

● Kataloget blev trykt på dansk i 5.000 eksemplarer og

● Kunstneren fremstillede en publikation i forbindelse

engelsk i 1.000

med udstillingen

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 38.524

Jytte Høy: Et Historisk Alfabet til dig, 2004
2.10. 2004 – 9.1. 2005

Torbjørn Rødland: Nudist nr. 3, 1999. Leif Djurhuus Kollektion, Copenhagen
Anders Zorn: Ved gærdet, 1913. Privateje
Værkerne blev vist på udstillingen ANDERS ZORN OG NORDISK SAMTIDSKUNST. 26.6. – 5.9. 2004
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UDSTILLINGER OG UNDERVISNING
FOR BØRN OG UNGE
Børn og unges møde med kunsten har en høj prioritet på
ARKEN. I alt besøgte 39.472 børn og unge ARKEN i 2004.

Kunsten at udtrykke sig. I efterårsferien kunne feriebørn komme med på opdagelse i DET GENFUNDNE
PARADIS – TYSK EKSPRESSIONISME. Børnene fik selv
lov at prøve kræfter med det ekspressionistiske maleri i
ARKENs børnerum, hvor der blev arbejdet med stærke
farver og skæve former.

ARKEN anser skoletjenesten som en hjørnesten i sine
aktiviteter. Museets filosofi er at løfte børnene op til kunsten. Det er vigtigt, at børnene møder kunsten på samme

ARKEN gik også uden for museets mure med den
ekspressionistiske workshop. I Ishøj Bycenter malede
børnene flotte billeder og fik undervejs tips af ARKENs
omvisere.

vilkår som museets øvrige gæster. Det klarer børnene
storartet. Børn er ofte i stand til at aflæse selv meget avanceret kunst. Skoletjenesten muliggør, at museet også for
børn og unge er et sted, der på baggrund af kvalitet, indsigt og fordybelse er med til at sætte et nyt perspektiv på
tilværelsen.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE
PICASSO – TIL ALLE TIDER

Til folkeskolens ældste klasser (7.-10. klasse) havde under-

Udstillingen var en unik mulighed for at få indblik i Pablo

visningsmaterialet to omdrejningspunkter: Picassos arbejde

Picassos livslange kunstneriske karriere. Gennem et bredt

med flade og rum samt kunstnerens selviscenesættelse.

Picassos værk – fra tidlige akademiske studier over kubis-

Til gymnasiet/HF blev udarbejdet et undervisningsmateri-

tiske kompositioner og surrealistiske metamorfoser til

ale, som fokuserede på spørgsmålet om originalitet og

sene ekspressive portrætter. PICASSO – TIL ALLE TIDER

kopi; mesterværket over for undersøgelsen af stil.

viste kunstnerens særlige evne til at skifte frit mellem forI forbindelse med Picasso-udstillingen blev der i skolernes
vinterferie afholdt en workshop, hvor børnene tegnede
Undervisningsmaterialet til mellemtrinnet (3.-6. klasse)

selvportrætter. Hvert barn blev fotograferet iscenesat

fokuserede på portrættet som genre. Gennem spørgsmål,

som Picasso. Fotografiet blev brugt som udgangspunkt for

som refererede til børnenes egen verden, opgaver, som

børnenes tegninger af dem selv, og resultaterne var fanta-

skærpede iagttagelsen, og sammenligninger, der øgede for-

sifulde portrætter, hvor forskellige af Picassos stiludtryk

ståelsen for formsprogets muligheder og billeders

blev efterlignet.

udtryksmuligheder, blev portrættet bearbejdet.
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De søgte inspiration i middelalderens gotik, men ønskede

Denne udstillings mange muligheder gav nogle spænden-

også alt historisk gods bombet væk af krigen, som mange

de og meget forskelligartede forløb med både de små

af kunstnerne hyldede som et historisk nulpunkt.

børn og med de ældre fra folkeskolens afgangsklasser og

Materialet åbnede op for en diskussion af kompleksiteten

gymnasiet/HF. Undervisningsmaterialet til udstillingen blev

ved at sætte tysk ekspressionisme på formel.

lavet i samarbejde med folkeskolelærer Trine Johansson,
der fungerede som pædagogisk sparringspartner.

udvalg af værker kunne man opleve den store variation i

skellige stilarter.

DET GENFUNDNE PARADIS – TYSK EKSPRESSIONISME

Som noget nyt iværksatte skoletjenesten et udviklingsprojekt: Kunst og formidling i indskolingen i samarbejde med

Til mellemtrinnet (4.-6. klasse) gav undervisningsmaterialet

folkeskolelærer Trine Johansson. Indskolingsklasser fra syv

en bred indføring i tysk ekspressionisme. Med udgangs-

forskellige skoler deltog. Udviklingsprojektet var første

punkt i udvalgte kunstværker fra udstillingen åbnede

etape i en undersøgelse af, hvordan ARKEN bedre kan

materialet op for projekter, som eleverne kunne arbejde

imødekomme indskolingsklassernes behov.

med på skolen.
I skolernes efterårsferie kunne børn male ekspressive
Til de ældste folkeskoleklasser (7.-10. klasse) og gymnasiet/

malerier på staffelier. Med inspiration i de tyske ekspres-

HF fokuserede undervisningsmaterialet på de mange

sionisters stærke farver og skæve former eksperimenterede

dobbeltheder og dilemmaer, som kunstnerne dyrkede.

børnene med at udtrykke bevægelse, larm, musik og for-

Fascinationen af den moderne storby, dynamik og fart

skellige stemninger i deres malerier.

samtidig med, at de var tiltrukket af den uspolerede natur.
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ANDRE AKTIVITETER I 2004

Samtidskunsten forholder sig til den visuelle kultur, som
børn og unge er vant til at omgås. Den tager ofte

ARKENS ARKITEKTUR

ARKENS SAMLING

Parallelt med forløbene i de aktuelle udstillinger har

I 2004 satte skoletjenesten særligt fokus på samtidskun-

skoletjenesten kørt forløb i ARKENs arkitektur. ARKENs

sten gennem flere tiltag. Bl.a. producerede skoletjenesten

arkitektur er som bekendt meget kontrastfyldt med dra-

et hæfte om samtidskunst: Samtidskunst – kommer snart

matiske overgange mellem store åbne og små intime rum.

på din skole. Hæftet præsenterer fem eksemplariske værk-

Mellem rum, der er præget af specielle former og skæve

analyser fra ARKENs samling, en introduktion til samtids-

vinkler, og traditionelle firkantede udstillingsgallerier.

kunst samt en artikel om samtidskunst og undervisning.
Visionen med hæftet er, at børn og unge kan få mulighed

Museets arkitektur gør opmærksom på sig selv. De buede

for at opleve, diskutere og forholde sig til den aktuelle

og tiltede vægge, de forskudte niveauer, de særlige lysind-

kunstscene og de kunstneriske udtryk, der er del af den

fald, de synlige konstruktioner og enkelte steder markan-

tid, de selv tilhører. Målgruppen er primært undervisere,

te farver stimulerer alle sanser og kræver at blive oplevet

9./10. klasse og gymnasiet/VUC.

med hele kroppen.

udgangspunkt i beskuerens sociale, kulturelle og politiske
kontekst. Hverdagslivets spørgsmål og individets livsbetingelser bliver centrale. Det har konkret udmøntet sig i
forløbene Gå tæt på et værk, hvor et udvalgt værk fra samlingen blev diskuteret med den deltagende klasse.
I september og november blev der afholdt fire seminarer
for folkeskoler og gymnasiet/HF med temaet Kroppens
sprog. Til disse forløb blev udviklet et nyt formidlingstiltag
“dialogposer”. Dialogposerne indeholder en række genstande og informationer, der aktiverer forskellige betydninger og associationer. Genstandene fungerer som en
hjælp til at gå i dialog med et udvalgt værk.

Slangedans. 2.500 børn fra 17 børnehaver og 34 skoler i Storkøbenhavn deltog i ARKENs årlige Sanddag. Dagen blev afsluttet med
en udendørs koncert med orkestret Djanzz, som fortalte historier og
spillede danserytmer. Carl Quist Møller fra orkestret inviterede de
mange børn til “slangedans”.

SKOLETJENESTENS LEKTIEHJÆLPSPROJEKT
Sanddag. Myten om Minotauros, væsenet med menneskekrop og tyrehoved, dannede rammen om ARKENs Sanddag 2004. På få timer ændrede børnene den flade strand foran museet til et imponerende sandskulpturlandskab. Et helt kort over Kreta stod side om side med Minotauros’ undfangelse,
en delfinridende Theseus, Kong Minos’ slot og mange andre gode påfund.

I maj indledte ARKEN et samarbejdede med Brøndby
Strandskolen om et lektiehjælpsprojekt for udsatte børn,

Dagen blev besøgt af 2.341 børn, hvilket atter engang

som blev gennemført fra oktober til december. Otte

markerer dagens popularitet. Myten om Minotauros gen-

drenge fra 3.-5. klasse kom hver tirsdag på ARKEN efter

opstod på stranden ved ARKEN. Labyrinter, delfiner,

skole, hvor de arbejdede med tysk ekspressionisme,

Minotauer, paladser, prinser og prinsesser prydede sand-

ARKENs arkitektur og samlingen. Projektet blev afsluttet

stranden, og de fineste eksempler blev præmieret. Dagen

med en power-pointfremvisning i ARKENs biograf, hvor

blev afsluttet med en festlig koncert med Djanzz.

børnene hver især fremviste deres egne produktioner.
Herefter viste børnene skoleinspektøren, skolebestyrel-

ARKEN FOR DIG

sesformanden, klasselærere, pædagoger og deres familier

ARKEN for dig er titlen på det formidlingsmateriale, der

rundt på museet, hvorefter de afsluttede med middag.

kommer vore gæster med børn i møde. Det er altid tilpasset den aktuelle hovedudstilling. Materialet skal forøge

SANDDAG DEN 11. JUNI

kvaliteten af børnefamiliers besøg på ARKEN. Det lægger

Temaet for årets sanddag var Minotaurosmyten, inspireret

op til samtale mellem barn og voksen og sigter på at gøre

af forårets store Picasso-udstilling. Picasso brugte ofte

børn mere fortrolige med kunstens verden og dens

Minotaurosfiguren i sin kunst. Myten om Minotauros

sprog. Det giver både forældrene og børnene konkrete

handler om et uhyre, halvt tyr og halvt menneske, som var

redskaber til at få en oplevelse ud af mødet med kunsten.

indespærret i en indviklet labyrint, men myten handler

Materialet blev i 2004 produceret i to niveauer til udstil-

også om kærlighed og kampen mellem det gode og det

lingerne PICASSO – TIL ALLE TIDER og til DET GEN-

onde.

FUNDNE PARADIS – TYSK EKSPRESSIONISME.
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BESØGSTALLET

BESØGSTALLET
ARKEN fik i 2004 sit højeste besøgstal siden åbningsåret i

museet i 2004, svarende til 15,8 % af det samlede besøgs-

1996. I alt besøgte 250.160 gæster museets udstillinger i

tal. Picasso-udstillingen var især et stort aktiv for museets

2004. Forårets store Picasso-udstilling appellerede i særde-

skoletjeneste. Den medvirkede til det fine børnebesøgstal

leshed til mange mennesker, og der var weekender, hvor

med over 32.000 børn og unge. ARKEN giver som

museets kapacitet var udnyttet til det yderste. Februar og

statsanerkendt museum fri entre til grupper fra de fleste

marts måned blev som sædvanligt de bedst besøgte

typer af uddannelsesinstitutioner.

måneder med henholdsvis 48.600 og 40.018 besøgende,
svarende til ca. 35 % af årets samlede besøgstal.

Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst var
42,23 kr. mod budgetteret 36,96 kr. Den højere gennem-

Børnerummet. Et nyt tiltag i 2004 var “børnerummet.” Børnene fik som noget nyt et fysisk rum i forbindelse med udstillingerne, hvor særudstillingerne
formidles på en alternativ måde. I Picassos børnerum blev der bl.a. arbejdet med portrætter.Tusindvis af børn donerede deres tegninger til børnerummet, som blev flot dekoreret i løbet af udstillingsperioden.

BØRNERUMMET

WORKSHOPS UDEN FOR ARKEN

Et nyt tiltag i 2004 var “børnerummet.” Børnene fik som

I 2004 afholdt skoletjenesten tre workshops uden for

noget nyt et fysisk rum i forbindelse med udstillingerne,

museet. Under Picasso-udstillingen blev der afholdt en

hvor særudstillingerne formidles på en alternativ måde. I

kysseworkshop i Rødovre Centrum og i Magasin på

rummet kan man læse børnebøger, som er relaterede til

Kongens Nytorv, hvor børn kunne tegne, hvordan et kys

temaer i udstillingerne og tegne tegninger, som kan hæng-

ser ud, inspireret af Picassos dobbeltportrætter af hans

es op på væggene.

kæreste Dora Maar. Den anden workshop var en male-

Museet er meget glad for, at mange børn besøgte muse-

snitspris skal ses i sammenhæng med det store besøgstal

et i 2004 som led i undervisningen i billedkunst i folkesko-

til Picasso-udstillingen. Denne sammenhæng fremgår klart

len og på gymnasiet/HF. I alt besøgte ca. 40.000 børn

af nedenstående tabel.

ARKENS BESØGSTAL

2000

2001

2002

2003

2004

90.068

85.664

97.122

72.539

116.361

klubARKEN

9.527

9.245

11.725

13.838

17.873

og nordisk samtidskunst, som handlede om nordisk iden-

Børn op til 15 år

6.564

7.559

8.865

7.261

12.236

titet, kunne børn hente inspiration i postkort fra hele nor-

Pensionister

20.440

16.433

22.557

17.283

36.020

den, som hang i børnerummet. Gennem vægtekster skre-

Studerende

13.074

9.850

8.597

6.980

13.732

vet på de nordiske sprog blev børnene opfordret til at

Skole-/gymnasieelever

15.027

21.862

21.215

20.030

27.236

tegne og skrive deres egne postkort.

Arrangementer

5.317

6.812

10.124

7.648

26.702

160.017

157.425

180.205

145.579

250.160

workshop i Ishøj Bycenter, inspireret af de tyske ekspresI forbindelse med sommerudstillingen om Anders Zorn

sionisters malerier.

Voksne

I alt
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ARRANGEMENTER

klubARKEN

KULTURELLE ARRANGEMENTER

klubARKEN

Der er afholdt i alt 30 kulturelle arrangementer i 2004

koncertserien fra 31,9 % i 2003 til 78,3 % i 2004.

klubARKEN havde ved årsskiftet 2004/2005 tegnet 4.196

ARKEN havde som målsætning at konsolidere medlems-

med 3.949 gæster mod 2.349 gæster til 29 arrangemen-

Strategivalget i 2004 har således vist sin bærekraft, og

medlemskaber. Heraf består størstedelen af parmedlem-

tallet på over 4.250 klubmedlemmer. Det opnåede resul-

ter i 2003. Nettoudgiften for museet på disse aktiviteter

ARKEN vil fastholde denne linje for de fremtidige koncert-

skaber. ARKEN er således gennem sin klub i dialog med et

tat lever derfor næsten op til målsætningen. Det er et inci-

har været ca. 0,9 mio. kr.

aktiviteter.

relativt stort antal enkeltpersoner.

tament for at videreudvikle klubARKEN. Museet ser frem
til at invitere alle klubbens medlemmer til væsentlige begi-

Det stigende besøgstal til de kulturelle arrangementer i

Museets koncertvirksomhed er out-sourcet til firmaet

klubARKEN har også i 2004 været et stort aktiv for museet.

venheder på ARKEN samt fortsætte klubbens målrettede

2004 er først og fremmest et resultat af en ny strategi for

KoncertArt. KoncertArt arrangerede således de 10 kon-

Formidlingen af kunst til klubbens medlemmer er især

kunstformidling.

museets koncertaktiviteter. Der bliver nu afholdt væsent-

certer i 2004. KoncertArt tilrettelægger et koncertpro-

sket gennem invitationer til alle ferniseringer og gennem

ligt færre koncerter. Til gengæld satses der på kunstnere

gram, der dækker klassisk musik, jazz, børnekoncerter og

afholdelse af 15 arrangementer. Disse var meget velbe-

med en bredere appel til et større koncertpublikum.

musikdramatik. Samarbejdet med KoncertArt fungerer

søgte. Således deltog 1.205 klubmedlemmer i klubarrange-

Resultatet er, at ARKEN har øget belægningsprocenten til

godt.

menterne.
En række af klubbens medlemmer har nu været med i

KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER

klubben i en lang årrække. Museet har fået en tæt dialog
med et antal meget loyale gæster, der deltager i rigtig

Der er afholdt 75 kommercielle arrangementer i 2004. Det

være en af den nye kommercielle ledelses hovedopgaver at

har i langt de fleste tilfælde været større private firmaer, der

sikre en bedre udnyttelse af den uudnyttede kapacitet.

har lejet lokaler til konferencer, produktpræsentationer, salgsmøder, middagsselskaber og andre business-to-business aktiviteter. Bruttoresultatet på de kommercielle arrangementer
er 1,1 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat.
ARKEN har store ambitioner for sine kommercielle aktiviteter. Det er en vigtig indtægtskilde for museet. Og de skaber
god kontakt til en række private virksomheder, som museet
i mange tilfælde ellers ikke ville være kommet i kontakt med.
ARKEN agter at satse yderligere på det kommercielle område i 2005 blandt andet gennem nyrekruttering på ledelsessiden. På trods af at der hele tiden dukker nye og meget
attraktive arrangementsudbydere op i hovedstadsområdet,
regner ARKEN med at være konkurrencedygtig og øge sin
indtjening fra de kommercielle aktiviteter i de kommende år.
ARKEN har stadig en betydelig ledig kapacitet, og det vil
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mange af museets aktiviteter. Museet vil overveje, hvordan
man kan styrke denne dialog til fælles gavn og glæde.

Fra folkesjæl til brand. Lyse nætter, storslået natur, frie
og naturlige mennesker – det simple, gode liv. Sådan
omtrent kan det typisk nordiske defineres. Eller kan det?
Findes der overhovedet en fælles nordisk identitet. Og hvis
der gør, hvorfra stammer den så?
ARKENs sommerudstilling ANDERS ZORN OG NORDISK
SAMTIDSKUNST satte fokus på nordisk selvforståelse på
tværs af tid og kunstneriske udtryk. Den lod 11 samtidskunstnere pille ved den forestilling om det nordiske, som
bl.a. den svenske fædrelandskunstner Anders Zorn har
været med til at opbygge.
Annika von Hausswolff: Et landskabsstudie, 1994.
Glenn Scott Wrights samling,
Courtesy Annika von Hausswolff/Victoria Miro Gallery

BUTIKKEN OG CAFÉEN

BUTIKKEN
Butikken har i 2004 haft en omsætning på ca. 5,0 mio. kr.

del af besøget på ARKEN. De skal tilbydes kvalitetspræge-

Butikken gav et overskud i 2004 på ca. 600.000 kr. Årets

de varer, der knytter sig tæt til de museale og kunstneris-

resultat er en foreløbig omsætningsrekord for ARKENs

ke oplevelser. Museet arbejder videre på at skabe en syn-

butik. ARKEN er meget tilfreds med det fine resultat.

lig sammenhæng mellem udstillingerne og de oplevelser
og tilbud, som butikken giver til museets gæster.

Picasso-udstillingen var et stort aktiv for butikken. Det
dokumenterer endnu engang, hvor vigtigt det er, at

Samtidig arbejder museet løbende på at styrke butikkens

museumsbutikken følger udstillingsprogrammet. Museets

høje og positive serviceprofil.

gæster skal opleve museumsbutikken som en integreret

CAFÉEN
Omsætningen i caféen inkl. arrangementer har været på

Museet samarbejder med SSP om den daglige drift af

8,5 mio. kr. Det er et meget tilfredsstillende resultat.

caféen og i forbindelse med kommercielle arrangementer
og ferniseringer. Dette samarbejde fungerer meget til-

ARKENs café er bortforpagtet til Select Service Partners

fredsstillende under alle forhold, både i forbindelse med

(SSP), som er en del af Compass Group.

den daglige drift og i forbindelse med udbuddet af kommercielle arrangementer.
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KUNSTERHVERVELSER I 2004

KUNSTERHVERVELSER I 2004

KUNSTERHVERVELSER
I 2004

KØB I 2004

Fra ARKENs start har der været lagt vægt på, at museet

vil supplere samlingen med centrale værker fra de udstil-

opbygger en egen samling, som kan supplere de øvrige

linger, der vises på museet.

MARTIN ERIK ANDERSEN

DAMIEN HIRST

ALLAN OTTE

It’s all in the Eye of a Dreamer.

Untitled (Birthday Card), 2001

Dialektisk konstruktion, 2004

Forbundne kar, 2004

Blank interiørmaling på lærred

Akryl og airbrush på

Norsk marmor, træ, silkepapir,

med sommerfugle

vandfast træplade

akrylstrik, neonrør, stål, akrylpude

213,4 x 213,4 cm (hjerteformet)

122,5 x 180 cm

35 x 400 x 655 cm

Erhvervet med støtte fra

JOHN BOCK

udstillingsaktiviteter. Museet lægger afgørende vægt på at

Kulturarvsstyrelsen, Ny Carlsberg

TORBJØRN RØDLAND

Fondet og Augustinusfonden

Grass and Stripes, 2001

Wühl um die Klumpen, 2002-03

C-print

opretholde et indkøbsbudget, som gør, at museet kan

ARKEN har udpeget følgende centrale indsatsområder:

Video, skab, kuffert, stol

JESPER JUST

erhverve danske og internationale hovedværker for i så

● Dansk kunst efter 1945

samt blandede medier

Bliss and Heaven, 2004

høj grad som muligt at styrke opbygningen af samlingen

● Nordisk kunst efter 1945

Variable mål

Super 16 mm film

TORBJØRN RØDLAND

kvalitativt.

● Samtidig international kunst med vægt på europæisk
kunst, som refererer til og perspektiverer den
aktuelle danske kunst

7 1/2 min.

Pirate, 2001

Indkøbene vil til et vist niveau afspejle udstillingspraksis,
således at museet, i det omfang det er økonomisk muligt,

PETER BONNÉN

60 x 76 cm

C-print

U.T., 2002-04

MICHA KLEIN

C-print

Crystal Powder from God, 2000

180 x120 cm

C-print

KATHRINE ÆRTEBJERG

180 x 300 cm

Koncentration, distraktion, 2003

PETER BONNÉN

60 x 76 cm

Olie på lærred

U.T. 2002-04

TONY MATELLI

C-print

Abandon – Weed, 1999/2003

180 x120 cm

PVC, wire og maling

200 x 200 cm

15 x 24 x 21 cm

DONATIONER I 2004

Atlantis, 2003

ALLAN OTTE

TORBEN EBBESEN

Fotogravure

Artikel fragment og gestikbobler,

Vejen til Bruegels hus, 2004

57 x 90 cm

2004

Tornegren med sukker og lim,

Akryl og airbrush på

jern, glas, aluminiumfolie og

JEPPE HEIN

vandfast træplade

porcelæn

Fusion of Movement #11, 2004

122,5 x 180 cm

220 x 90 x 55 cm

OLAFUR ELIASSON

Stål

Gave fra Det Weinbergske

53 x 128 x 312 cm

Familiefond

Martin Erik Andersen: It's all in the Eye
of a Dreamer. Forbundne kar, 2004
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SPONSORER OG FONDE

SPONSORER OG FONDE

SPONSORER OG
FONDE
SOM HAR STØTTET ARKEN
MUSEUM FOR MODERNE
KUNST I 2004

ARKEN Museum for Moderne Kunst takker alle sponsorer,

installation, som ARKEN bruger i sin daglige drift.

Boehringer Ingelheim Danmark A/S har givet spon-

Ny Carlsbergfondet har ydet afgørende støtte i forbin-

samarbejdspartnere og fonde for et godt samarbejde i

Referenceinstallationen bliver af Steria brugt som showcase

sortilskud til publikationen ARKEN for dig – Det genfundne

delse med indkøbet af Damien Hirst: Untitled (Birthday

2004. Museet ser med store forventninger frem til et fort-

over for deres kunder.

Paradis.

Card), 2001.

ORACLE Danmark har i 2001 indgået en 3-årig samar-

av-Form har fortsat samarbejdsaftalen med museet, hvor

Augustinus Fonden har ydet afgørende støtte i forbin-

Deloitte og ARKEN har i 2004 fortsat det gode samarbej-

bejdsaftale med ARKEN om at levere databaser, udviklings-

av-Form bl.a. vederlagsfrit leverer materialer til ARKENs

delse med indkøbet af Damien Hirst: Untitled (Birthday

de, der startede i 2000. Deloitte bidrager især med virksom-

hjælp og applikationer til udvidelse af ARKENs samlede IT-

skoletjeneste til stor glæde og gavn for museets mange

Card), 2001.

hedsrådgivning og med kontant støtte til større udstillinger.

platform.

besøgende børn og unge.

sat godt og tæt samarbejde til fælles gavn og glæde.

Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond
Steria A/S indgik i 2000 en foreløbigt 3-årig samarbejdsaf-

KLS Digital har fortsat barteraftalen med museet, således

Cirius har ydet støtte til videreuddannelse i udlandet i form

har ydet støtte til produktionen af kataloget til udstillingen

tale med ARKEN. Denne samarbejdsaftale er foreløbigt ble-

at ARKEN meget favorabelt kan få produceret skiltemateri-

af Sokrates-stipendium.

PICASSO – TIL ALLE TIDER.

vet forlænget til og med 2004. Steria har en IT-reference-

ale af forskellig type til formidling af udstillingerne.
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre,

Beckett-Fonden har ydet støtte til produktionen af

Høje Tåstrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk kommu-

kataloget til udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS

ne bidrog alle til virkeliggørelse af den årlige Sanddag.

– TYSK EKSPRESSIONISME.

TRYG bidrog med badesikkerhed og præmier ved den

Knud Højgaards Fond har ydet støtte til produktionen

årlige Sanddag.

af udstillingen DET GENFUNDNE PARADIS – TYSK
EKSPRESSIONISME.

Kulturarvsstyrelsen har ydet afgørende støtte i forbindelse med indkøbet af Damien Hirst: Untitled (Birthday
Card), 2001.
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LEDELSESPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for ARKEN

lede af Den selvejende institutions aktiver og passiver, finan-

Til bestyrelsen på ARKEN Museum for Moderne

porten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter

Museum for Moderne Kunst.

sielle stilling samt resultatet.

Kunst

endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

Årsrapporten indstilles til Københavns Amts godkendelse.

skabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende bil-

Ishøj, den 28. februar 2005

Vi har revideret årsrapporten for ARKEN Museum for

udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af

Moderne Kunst for regnskabsåret 2004, der aflægges efter

årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte

årsregnskabsloven.

revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Institutionens ledelse har ansvaret for årsrapporten.Vores
ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion om årsrapporten.
DIREKTION

KONKLUSION
DEN UDFØRTE REVISION

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med dan-

billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling

Christian Gether

Lars Kirdan

ske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi til-

pr. 31.12. 2004 samt af resultatet af institutionens aktiviteter

Direktør

Vicedirektør

rettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå

for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregn-

høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

skabsloven.

væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis
undersøgelse af information, der understøtter de i årsrap-

Hellerup, den 28. februar 2005

BESTYRELSE
Deloitte
Svend Jakobsen

Lars Eskesen

Formand

Næstformand

Irene Lütken

Ole Albæk Pedersen

Carsten Aagaard
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Britta Christensen

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ole Lindboe
Kjeld Chr. Bøg

John Menå

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

Ebbe Salling
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
RESULTATOPGØRELSEN

BALANCE PR. 31.12. 2004

INDTÆGTER

AKTIVER

Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom,
tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den periode,

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

de vedrører.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag
af afskrivninger.

GENERELT

klubARKEN-medlemskontingenter indtægtsføres i takt
med, at de modtages.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

institution som følge af en tidligere begivenhed har en ret-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

lig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Den selvejende institu-

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det funk-

tion, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

ring af aktivernes forventede brugstid (5 år).
Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

ydelsen/varen.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

tionsopdelte skema. Den anvendte regnskabspraksis er
uændret i forhold til sidste år.

afskrivninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

UDSTILLINGS- OG ARRANGEMENTSOMKOSTNINGER
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af

Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugstid

regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til nedtag-

(5 år).

ningsomkostninger.

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den selvejende

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på

Forpligtelser indregnes i balancen, når Den selvejende

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurde-

IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (2 1/2 år).
Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 15.000 kr. pr.

direkte omkostninger vedrørende restaurant- og butiksdrift.

enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

SKAT

KUNSTVÆRKER

Den Selvejende Institution er efter godkendelse i Ishøj

Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller med til-

Kommune fritaget for at betale skat, jf. Selskabsskatte-

skud fra sponsorer, er udgiftsført via nedskrivning til 0 kr.

balancedagen.

lovens § 3, stk. 1, nr. 5.
TILGODEHAVENDER
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PERIODISERING

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer

Der foretages fuld renteperiodisering uanset forfaldstids-

til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imøde-

punkt, og der afsættes beregnet feriepengeforpligtelse.

gåelse af forventede tab.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2004

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

VAREBEHOLDNINGER

EGENKAPITAL

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-

Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til

metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

bestyrelsesbeslutninger.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2004

Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder
langsomt omsættelige varer.

HENSATTE FORPLIGTELSER

2004

2003

kr.

t.kr.

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer

omkostninger til garantiforpligtelser, besluttede og offent-

omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom-

liggjorte omstruktureringer samt nedtagningsomkostninger

kostninger.

for ikke afsluttede udstillinger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det

forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger

bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for på

og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Note

1

Nettoomsætning

20.385.117

11.079

2

Amts-, stats- og HUR-tilskud

25.974.599

24.980

3

Øvrige tilskud

1.547.607

1.649

47.907.323

37.708

(2.764.857)

(1.488)

Udstillings- og arrangementsomkostninger

(22.516.234)

(16.543)

Bruttoresultat

22.626.232

19.677

Administrationsomkostninger

(17.632.718)

(15.145)

(4.599.373)

(4.250)

(344.963)

(385)

Driftsresultat

49.178

(103)

Finansielle indtægter, netto

161.400

169

210.578

66

57.500

58

153.078

8

210.578

66

Indtægter

5

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-

Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfat-

ter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

ter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

4,5

4,5,6

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

Salgsomkostninger
Andre driftsudgifter

Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres efter
den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt Den selvejende

ÅRETS RESULTAT

institutions likvider ved årets begyndelse og slutning.

der er fordelt således:

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som
driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle,

9
10

Henlagt til reserve for driftskapital
Henlagt til reserve for overført overskud
I alt fordelt

materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af Den selvejende institutions indskudskapital og omkostninger forbundet hermed samt renter.
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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BALANCE AKTIVER

BALANCE

BALANCE PASSIVER

BALANCE

PR. 31.12. 2004

AKTIVER

PASSIVER

Note

Indretning af lejede lokaler
7

Immaterielle anlægsaktiver i alt

Inventar og driftsmidler

2004

2003

kr.

t.kr.

1.423.894

225

1.423.894

225

1.233.483

1.466

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.233.483

1.466

Anlægsaktiver i alt

2.657.377

1.691

Kunstværker
7

PR. 31.12. 2004

2004

2003

kr.

t.kr.

300.000

300

2.472.500

2.415

2.772.500

2.715

Overført overskud

505.314

352

Egenkapital i alt

3.277.814

3.067

2.067.812

360

2.067.812

360

3.091.435

3.372

30.465

29

1.598.345

1.577

13.500

39

4.733.745

5.017

10.079.371

8.444

Note

Egenkapital
8

Indskudskapital

9

Reserve for driftskapital
Disponeret egenkapital

10

11

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt

Varebeholdninger

1.178.034

830
Omkostningskreditorer

Debitorer

236.868

203

Offentlig gæld

Andre tilgodehavender

429.790

942

Øvrig gæld

Periodeafgrænsningsposter

1.389.489

1.623

Tilgodehavender i alt

2.056.147

2.768

Likvide beholdninger

4.187.813

3.155

Periodeafgrænsningsposter
Gæld i alt

PASSIVER I ALT
Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

7.421.994

10.079.371

6.753

8.444

Eventualforpligtelser
Museet har indgået huslejekontrakt med Københavns Amt.
Lejemålet kan opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel.
Museet har derudover indgået almindelige driftsmæssige
leasingforpligtelser svarende til årligt ca. 205 t.kr. over de næste 1-3 år.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2004

NOTER

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2004

NOTER

2004

2003

2004

2003

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

1. Nettoomsætning
Indtægter ved museumsaktivitet

20.385.117

11.079

Entré- og arrangementsindtægter

13.641.544

6.707

Offentlige og private tilskud

27.522.206

26.629

klubARKEN medlemskontingenter

1.316.738

983

Udgifter ved museumsaktivitet

(22.516.234)

(16.543)

Forpagtningsafgift, Restaurant

422.897

227

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(21.822.951)

(19.080)

Varesalg, Butik

5.003.938

3.162

3.568.138

2.085

20.385.117

11.079

(348.258)

70

711.891

(242)

Statstilskud

6.510.506

6.539

Ændringer i hensættelser

1.707.812

(613)

Driftstilskud, Københavns Amt

13.932.969

13.071

Ændringer i kreditorer og skyldige omkostninger

(282.837)

(1.507)

5.531.124

5.370

Driftskapitalens likviditetsvirkning

1.788.608

(2.292)

25.974.599

24.980

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

5.356.746

(207)

1.355.107

1.154

192.500

495

1.547.607

1.649

17.580.011

14.854

1.370.781

1.103

881.108

707

19.831.900

16.664

Driftsresultatets likviditetsvirkning

Ændringer i varebeholdninger
Ændringer i tilgodehavender

2. Amts- og statstilskud

Tilskud, HUR

3. Øvrige tilskud
Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.

Køb af kunstværker

(2.764.857)

(1.489)

Investering i lejede lokaler

(1.250.000)

(208)

(470.522)

(705)

(4.485.379)

(2.402)

Køb af inventar og driftsmidler
Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning

Sponsorer og tilskud til andet

4. Personaleudgifter
Lønninger

Finansielle indtægter, netto
Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING
Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

161.400

169

Sociale udgifter, pension

161.400

169

Øvrige

1.032.767

(2.440)

3.155.046

5.595

4.187.813

3.155

De samlede personaleudgifter indgår med 10.583.572 kr. (2003: 8.508 t.kr.) i udstillings- og
arrangementsomkostninger og med 9.248.328 kr. (2003: 8.156 t.kr.) i administrationsomkostninger.
Det samlede honorar til bestyrelsesformanden og den samlede løn til direktionen i 2004 udgør i
alt 1.980.614 kr. mod 1.873 t.kr. i 2003.
Der har i gennemsnit været ansat 51,3 medarbejdere i 2004 mod 46,5 i 2003.
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NOTER

NOTER

NOTER

NOTER
2004

2003

2004

2003

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

300.000

300

0

0

300.000

300

2.415.000

2.358

57.500

57

2.472.500

2.415

Saldo 01.01.2004

352.236

344

Overført af årets resultat

153.078

8

505.314

352

360.000

973

Tilgang

2.067.812

360

Afgang

(360.000)

(973)

2.067.812

360

Hensættelse til nedtagning af udstillinger

316.000

360

Hensættelse til Axapta-projekt

501.812

0

1.250.000

0

2.067.812

360

8. Indskudskapital
5. Afskrivninger og nedskrivninger

Saldo 01.01.2004

Årets afskrivninger udgør
Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

754.103

700

2.764.857

1.488

3.518.960

2.188

Årets til- og afgang
Saldo 31.12.2004

9. Reserve for driftskapital
De samlede afskrivninger indgår med 754.103 kr. (2003: 700 t.kr.) i administrationsomkostninger.
De samlede nedskrivninger indgår med 2.764.857 kr. (2003: 1.488 t.kr.) i nedskrivning af årets
kunsterhvervelser.

Saldo 01.01.2004
Overført af årets resultat
Saldo 31.12.2004

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med 4.754.770 kr.
(2003: 4.924 t.kr.)

10. Overført overskud

7. Anlægsaktiver

Saldo 31.12.2004
Indretning af
lejede lokaler

Inventar og
driftsmidler

Kunstværker

kr.

kr.

kr.

Kostpris 01.01.2004

1.033.535

5.411.578

10.656.082

Tilgang

1.250.000

470.522

2.764.857

Afgang

0

0

0

2.283.535

5.882.100

13.420.939

(808.749)

(3.945.407)

(10.656.082)

Tilgang

(50.892)

(703.210)

(2.764.857)

Afgang

0

0

0

(859.641)

(4.648.617)

(13.420.939)

Kostpris 31.12.2004

Afskrivninger 01.01.2004

Afskrivninger 31.12.2004

11. Hensatte forpligtelser
Saldo 01.01.2004

Saldo 31.12.2004

Specifikation af hensatte forpligtelser:

Hensættelse til investeringer i øget museumssikkerhed
Saldo 31.12.2004

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2004

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2003
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1.423.894

1.233.483

0

224.787

1.466.171

0
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