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Ny i samlingen. Et af de nye værker i ARKENs
samling er skulpturen Tatú – For no reason, som
møder os for enden af museets store udstillingsrum
Kunstaksen. Trods Tatús alvorlige blik, gemmer hans
selvhøjtidelige kropsholdning og spørgende blik på
en underfundig humor.
Stella Hamberg: Tatú – For no reason, 2004 (detalje).
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ARKENS VISION
Et besøg på ARKEN
skal sætte et nyt perspektiv
på den besøgendes tilværelse og
gøre den enkelte klogere på sig
selv og dermed på livet.

– Den egentlige drivkraft i vort virke er at fortælle vore
besøgende noget væsentligt, at de får en tanke med hjem,
hver gang de har været på besøg her på ARKEN.
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 lokalt såvel 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
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dets borgere.
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INDHOLD

ARKEN er under protektion af
H.H. Prinsesse Alexandra, grevinde af Frederiksborg.
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CHRISTIAN GETHER

Det er ikke til at forstå, at der allerede er gået 10 år. Men,

Det er en stor glæde, når man rundt omkring møder men-

som man siger: Når arbejdet er morsomt og interessant, så

nesker, der hele tiden siger:Til lykke med at det går så godt

flyver tiden af sted. Og morsomt og interessant har det

på ARKEN. Så føler vi, at vi er nået et godt stykke i den ret-

bestemt været at være med til at bygge dette museum op

ning, som vi gerne ville. Nemlig at give Københavns Vestegn

– og det sammen med en utroligt dygtig formand og besty-

et kunstmuseum, som rækker ud mod alle borgere, inviterer

relse og ikke mindst en medarbejderskare, som i den grad

dem indenfor og gennem kunsten giver dem en oplevelse,

har engageret sig i museets ve og vel. Både til formand, den

som forhåbentlig ændrer deres perspektiv på tilværelsen

øvrige bestyrelse og medarbejdere på ARKEN skal der lyde

blot en lille smule. For på samme måde som en institution

en stor tak, men der skal også lyde en stor tak til alle de

som ARKEN hele tiden skal være i bevægelse og hele tiden

andre mange mennesker, samarbejdspartnere, kunstnere

forsøge at anskue sig selv og sin praksis på nye måder – hele

m.fl., der på en eller anden måde har været med til at bringe

tiden forsøge at opdatere sin egen selvforståelse i forhold til

ARKEN derhen, hvor museet er i dag. Der er jo ingen tvivl

den omgivende virkelighed – således vil vi jo også gerne

om, at et så stort og omfattende projekt som det at etable-

være med til at præge den kulturelle udvikling i det omgiven-

re et kunstmuseum kræver mange og engagerede hjælpere.

de samfund.Ved gennem udfordringer – både følelsesmæs-

Og det har vi haft, og det har vi.

sige og intellektuelle – at forandre vore besøgende en lille
smule. Og det gør vi ved den mangfoldighed af aktiviteter,
som et moderne kunstmuseum i dag består af.

Kærlighed. Marc Chagalls kærlighed til mennesket og verden fyldte
ARKEN i efteråret.Trods verdenskrige og jødeforfølgelser beholdt den
russisk-franske maler 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.
Gennem mere end 180 værker viste ARKENs udstilling CHAGALL
– KÆRLIGHEDENS UNIVERS kunstnerens livsbekræftende budskab
om kærlighed og tolerance.
Marc Chagall: Den sorte handske, 1923-48.Værket blev vist på udstillingen
CHAGALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS 8.10. 2005 – 15.1. 2006

Et kunstmuseum er jo en ganske kompleks maskine, hvor
der er forskning, formidling af udstillinger og foredrag, omvisninger, butik med diverse gaveidéer, restaurant med dagens
varme ret, konferenceafdeling med udlejning af koncertsal
og biograf og meget mere. Det er således langt mere end
det, man umiddelbart tænker: Nemlig at det er sådan et
sted, hvor man med skiftende intervaller hænger nye billeder op – og så kan man jo komme og kigge på dem.
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Förg, som vi viste samtidig med, at vi viste de sene malerier

svarene fra materialet finder ind i meningsfuld og direkte

af Edvard Munch. Når de besøgende gik igennem Kunst-

relevant dialog med vor tids besøgende.

aksen så de Günther Förgs værker – bagefter gik de ind og
så Munch. Og når de så gik ud, og igen så Förg på tilbagevej-

Vi finder det aldeles afgørende for kunstoplevelsen, at

en til udgangen eller til restauranten, ja, så kunne de pludse-

beskueren kan spejle sig i kunstværket – så at sige kan rela-

lig se, at Förg var inspireret af Munch. På den måde blev

tere sin egen erfaring om livet med det udsagn om livet, som

modernismen og samtidskunsten koblet sammen. I den

ligger i værket. Det er dér, kunstoplevelsen ligger: Dér hvor

sammenhæng vil jeg gerne tilføje, at det er med den største

der opstår en mental dialog mellem kunstværkets erken-

glæde, at vi viser de store klassiske modernister, såsom

delse og betragterens erkendelse.

Munch, Dalí, Picasso, Léger, Chagall etc. Det, som vi bestræ-

Sådan er det jo også. Sådan kan et kunstmuseum også

oplysningsprojekt over for borgerne og dermed som et

bruges. Men kigger man lidt grundigere efter, ja så åben-

moderne reflektionsrum. Som det rum, der er løsrevet fra

barer der sig altså en lang række forskellige funktioner, som

den flimrende medievirkelighed, og hvor den besøgende

alle på fineste vis skal spille sammen, hvis det hele skal lykkes.

kan blive konfronteret med livets største spørgsmål.

Kernen i museet er den faste samling. Det er i kraft af den

Vi forsøger hele tiden at nytænke museumsinstitutionen,

faste samling, at museet skaber sin identitet. Det er her

samtidig med at vi fastholder det bedste af det traditionelle.

museets sjæl ligger. Men det er ikke gjort med at købe ind

Vi fastholder fokus på kvalitet i alt, hvad vi foretager os, og vi

til samlingen. Det er helt afgørende, at der også forskes i

prøver hele tiden at opstille nye mål for vort virke.

ber os på, er at etablere et nyt blik på disse kunstnere, at

Det er dette princip, som vi hele tiden forfølger: Dette at

anskue de klassiske kunstnere ud fra vor tids erfaringer om

koble tingene sammen på nye måder og forsøge at udtæn-

livet, spørge til det klassiske materiale på en sådan måde, at

ke nye principper for, hvordan et kunstmuseum skal drives,

museets samling. Ligesom det er afgørende, at der er
forskning i forbindelse med museets udstillinger. Hvis der

I vores udstillingspolitik har vi taget udgangspunkt i den stra-

ikke foregår forskning på et museum, er det som at stille

tegi, som blev formuleret i 1932 af den første direktør for

et kunstværk ned i en sort kælder, låse døren og smide

MOMA i New York, Alfred Barr. Han erkendte, at der ikke

nøglen væk. Den nysgerrige og kritiske forskning i kunsten,

er et stort publikum til samtidskunst – og at man for at træk-

i de erkendelser, som ligger indlejret i kunstværket, er for-

ke folk ind i museet derfor må vise mere bredt appelleren-

udsætningen for, at vi som museum har noget vigtigt at

de udstillinger – og så introducere samtidskunsten samtidig.

fortælle vore besøgende.

Det, som Louisianas grundlægger Knud W. Jensen senere
kaldte saunaprincippet.

Det er det, der er den egentlige drivkraft i vort virke: Dette
at sige vore besøgende noget væsentligt. At de besøgende

Det er så sandt, som det er sagt – og i virkeligheden er det

får en ny tanke med hjem, hver gang de har været på besøg

en glædelig konstatering – at det på den måde er muligt at

her på ARKEN.

gøre utrolig mange mennesker interesserede i kunsten. Her
på museet praktiserede vi eksempelvis princippet i forbin-

Vi betragter ARKEN som en integreret del af samfundets

delse med vores udstilling med samtidskunstneren Günther

Tolerance. Chagall forenede mange forskellige religiøse og verdslige kulturer i sin kunst. Arabiske,
kristne og jødiske symboler lever side om side i hans værker. Dermed bliver hans kunst et smukt
eksempel på tolerance og kærlighed til medmenneskene. I mødet med den tvinges vi alle til at stille
os selv en lang række eksistentielle spørgsmål. Hvad mener vi, når vi taler om tolerance, åbenhed
og kærlighed?
Marc Chagall: Nedtagelsen fra korset, 1968-76. Dation, 1988
Værket blev vist på udstillingen CHAGALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS 8.10. 2005 – 15.1. 2006
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Protektor. ARKENs protektor
HH Prinsesse Alexandras interesse og
engagement for ARKEN er til stor
inspiration for alle på ARKEN. Her mod
tages Prinsessen af direktør
Christian Gether og bestyrelsesformand
Svend Jakobsen ved ferniseringen
på forårets Léger-udstilling.

således at det finder ind i en dialog med dets brugere og er

nærmeligt, som havde rigeligt i at leve sit eget liv. Nu er der

relevant for de besøgende.Vi ønsker, at vort virke skal række

en klar tendens til, at kunsten gerne vil i dialog med det

ud over vore egne rammer. Det skal række uden for byg-

omgivende samfund, den vil gerne forstås, og den vil gerne

ningens vægge og gribe ind i vore besøgendes dagligdag.

præge den kulturelle udvikling. Det samme gør sig gælden-

Kunsten forholder sig kritisk til eksisterende normer og fore-

de for et kunstmuseum som ARKEN.Vi forsøger så grundigt

stillinger, den er hele tiden på spring og i udvikling. Det er

som muligt at lægge øre til kunsten og til kunstnerne – og

noget, som vi som museum og som forbrugere af kunst kan

de synspunkter og erkendelser som kommer der fra – og at

lære af. Dette hele tiden at tage tingene op til revision, aldrig

omsætte det i vort eget virke.

at stille sig tilfreds, aldrig at hvile på laurbærrene. For det er,
når succesen er størst, at faren er størst. Så tror man, at man

Jeg synes, at det – netop i forbindelse med vores 10 års jubi-

blot kan slå over på automatpiloten og gøre, som man plej-

læum – er afgørende, at vi tilkendegiver og anerkender, at

er – og så går det galt. Derfor må vi hele tiden være kritiske

uden kunstnernes daglige sætten sig selv på spil i deres

– og ikke mindst selvkritiske – som forudsætning for en posi-

kunst, ville der ikke være noget museum. Det er kunstnernes

tiv udvikling.

indsats, deres undersøgelser af de grundlæggende vilkår for
mennesket, deres definition, karakteristik, kritik af dette at

Med dette som udgangspunkt tror jeg, at vi som museum i
vor egen selvforståelse kan lære meget af kunstnerne.Vi kan
forholde os til deres udogmatiske måde at gribe tingene an
på og se om det, vi går og forestiller os, i virkeligheden
trænger til en grundig revision.
I de senere år har vi konstateret en ny forholden sig til kunsten som begreb blandt kunstnere. I tidligere tider var opfattelsen af kunsten, at den var noget helligt, ophøjet og util-
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Fascination. ARKENs forårsudstilling i 2005 var en præsentation af
den franske kunstner Fernand Léger. Over 90 værker viste Légers
fascination af den nye tid og tro på fremskridtet.Værkerne var udlånt af
bl.a. Centre Georges Pompidou (Paris),Tate Modern (London)
Moderna Museet (Stockholm) og Musée national Fernand Léger (Biot).
Og udstillingens kvalitet gav anerkendelse både nationalt og ikke mindst
internationalt – i kunstkritikken og af internationale museumskolleger.
Fernand Léger: Konstruktionsarbejderne (endelig version), 1950
Værket blev vist på udstillingen FERNAND LÉGER
– MENNESKET I DEN NY TID 5.2. – 16.5. 2005

Levendegørelse. Ferniseringen
på ARKENs Léger-udstilling var et
møde med Légers verden på flere
måder. Ud over udstillingen kunne
gæsterne også opleve den franske
kunstners fascination af styrke
og bevægelse fortolket af unge
artister fra AFUK (Akademiet for
utæmmet kreativitet)
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være menneske, som er samfundets salt. Det er det, som

Det er også med stor glæde, at vi har modtaget en mio. kr.

skaber og fornyer sammenhængskraften – og det er det,

som ekstra tilskud til driften om året i tre år fra Ishøj

som giver håb om en stadig bedre fremtid.

Kommune. Det er vi meget taknemmelige for. Vi glæder os
til den kommende proces, hvor området omkring ARKEN

Fremtiden her på ARKEN vil være præget af, at vi opfører

bliver udviklet.

en ny tilbygning på ca. 2000 m2.
Også mange tak for den uundværlige støtte fra fonde, firmaI den nye bygning vil vi vise de skiftende udstillinger – og så

er, sponsorer og donatorer, som har hjulpet ARKEN over

vil vi vise vor faste samling i de nuværende sidegallerier.

årene. Selv om vi jo har været – og i nogen grad stadig er –
den nye dreng i klassen, er vi blevet taget utroligt positivt

I Kunstaksen håber vi på at kunne realisere vort store pro-

imod. Der er jo ikke noget kunstmuseums indkøbskonto, der

jekt, som har titlen UTOPIA. Kunstaksen er jo et helt unikt

er stor nok – heller ikke ARKENs – men når vi ikke selv har

udstillingsrum. Der eksisterer ikke noget lignende noget

haft tilstrækkelige midler, er vi på smukkeste vis blevet hjul-

andet sted i Europa. Her vil vi gerne etablere en række

pet. Det drejer sig ikke kun om kunstindkøb, men også om

udstillinger med utopien som tema. Det vil sige udstillinger,

støtte til at producere gode og omfattende kataloger – og

som reflekterer over “det gode liv”. Hvad vil “det gode liv”

til at udvikle vores skoletjeneste.

sige? Hvordan arrangerer vi os bedst med hinanden?
Nu forsvinder amtet jo, som følge af kommunalreformen,
Vi vil etablere nye kommunikationsformer ved hjælp af ny

og vi skal ind under Kulturministeriets paraply. Fra dette per-

teknologi, den såkaldte iPod, og vi vil satse endnu mere på

spektiv vil vi fortsætte med den tætte lokale forankring sam-

forskning i samtidskunst og museologi, netop fordi samtids-

tidig med, at vi intensiverer vore nationale og ikke mindst

kunstens erkendelser og udviklinger så at sige smitter af på

internationale aktiviteter. Der ligger en strålende fremtid

kunstmuseets selvforståelse.

foran os med fantastiske udfordringer til gavn og glæde for
en masse mennesker.

Og så vil der komme en lang række fantastiske udstillinger
både af mere klassisk tilsnit, hvor vi anskuer det klassiske

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne rette en varm tak til

materiale på nye måder, og udstillinger med den skinbarlige

ARKENs protektor Hendes Højhed Prinsesse Alexandra for

samtidskunst, og der vil være debatter og konferencer og

aldrig svigtende interesse og engagement. Det er en stor

publikationer til glæde for alle ARKENs brugere.

inspiration for alle på museet.

Alt dette kan kun gøres med stor hjælp fra mange sider.

Mange tak for støtten og opbakningen i de forløbne 10 år.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

Københavns Amt har hjulpet og stået bi – ikke mindst i de
svære tider i 1997, da hele organisationen skulle bringes på
plads – og sidste år kom amtet med et smukt bidrag til finan-

Christian Gether

sieringen af den ny tilbygning til museet.

15

Chagalls barnebarn. Chagalls barnebarn Mme Meret Meyer
lånte mange værker til ARKENs Chagall-udstilling og blev også
interviewet til udstillingskataloget om sin berømte morfar.
Her er hun (i grøn kjole) fotograferet ved ferniseringen sammen
med fra venste: direktør Christian Gether, museumsinspektør
Dorthe Rugaard Jørgensen, der var inspektør på udstillingen,
HH Prinsesse Alexandra, bestyrelsesformand Svend Jakobsen og
kulturminister Brian Mikkelsen.

LEDELSESBERETNING

LEDELSESBERETNING
Picasso-udstillingen i 2004 viste, at ARKEN magter at omsæt-

På tre måneder besøgte godt 85.000 gæster museet. De kom

te høje og ambitiøse målsætninger til udstillinger, som gør

for at se den russisk-jødiske kunstners poetiske billeder om

museet nærværende og interessant for brede kredse af

kærlighed og tolerance, som Chagall skabte på trods af, at han

kunstinteresserede.

selv blev skubbet voldsomt rundt af en hård skæbne.

2005 var helliget nogle af malerkunstens mest kendte og

2005 blev et særligt år af den grund, at Københavns Amt

elskede kunstnere. Årets første udstilling præsenterede

i august besluttede at bevilge ARKEN 37,2 mio. kr. til en

Picassos rival, den franske kunstner Fernand Léger.

udbygning af museet, der længe har været behov for og

Blinkende neonreklamer, rygende fabrikker og hurtige

ønske om. Den valgte finansieringsmodel betyder, at

biler var nogle af motiverne i de over 90 udstillede vær-

museet selv skal afholde betydelige udgifter til dele af byg-

ker, som viste Légers fascination af den ny tid. Udstillingens

geriet. Udbygningen forventes at stå færdig i slutningen af

kvalitet gav anerkendelse både nationalt og ikke mindst

2007 og vil frem for alt betyde, at museet får opfyldt sit

internationalt – i kunstkritikken og af internationale

ønske om flere udstillingsarealer. Med udbygningen får

museumskolleger.

museet mulighed for langt mere dækkende og offensivt at
vise sin permanente samling, der har fået en klar og inter-

Sommerens udstilling forenede de to store nordiske

national profil. Amtets endelige beslutning om udbygning

malere danske Johannes Larsen og svenske Bruno

af ARKEN med omtrent 2.000 m2 er samtidig anledningen

Liljefors. Det var første gang, at de to malere blev vist

til offensivt at gentænke og forny museet i et farvand

sammen i Danmark. Det var en udstilling, der imødekom

præget af stærk konkurrence blandt regionale museer og

et længe næret ønske om at konfrontere de to store

fra 2006 af gratis adgang til Statens Museum for Kunst og

skandinaviske naturmalere. Det blev en konfrontation

Nationalmuseet. Hertil kommer stigende udstillingsud-

imellem svenskerens skildring af den rå kamp for overle-

gifter, men også store muligheder og udfordringer.

velse i naturen og danskerens milde og poetiske naturskildring af fuglelivet på den danske kyst.

Med vedtagelsen af regeringens lovforslag i 2005 om nedlæggelsen af amterne vil ARKEN fremover have Kulturministeriet

Især årets sidste udstilling CHAGALL – KÆRLIGHEDENS

som museets hovedtilskudsyder. Ministeriet og Kulturarvs-

UNIVERS fandt en usædvanlig stærk klangbund hos publikum.

styrelsen bliver dermed museets primære offentlige samar-
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bejdspartnere. ARKEN har grund til at takke amtet for støt-

lingen og kom i et år, hvor Hirst af det fremtrædende

te gennem 10 år og for et godt samarbejde præget af dialog

ArtReview Magazine blev annonceret som den mest

og gensidig forståelse. Det er en udvikling, som museet er sik-

betydningsfulde person i den globale kunstverden.

ker på, vil fortsætte med Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeriet. ARKEN vil forblive en selvejende institution, men

ARKEN har siden 2000 gennemført mindst en bruger-

store dele af museets vedtægter skal ændres og justeres. Selv

undersøgelse om året. Gennem brugerundersøgelserne

om staten bliver en vigtigere samarbejdspartner, lægger

kommer ARKEN i tættere dialog med museets gæster om

ARKEN stor vægt på fortsat at bevare og udvikle sine bånd

museets formidling, generelle virkemåde og om deres for-

til Vestegnen i almindelighed og Ishøj i særdeleshed. Museet

ventning til et besøg på ARKEN i almindelighed. I 2005

er derfor også taknemmelig for, at Ishøj Kommune i 2005 på

gennemførtes brugerundersøgelsen i samarbejde med ni

sit budget har reserveret 1 mio. kr. årligt til ARKEN i perio-

andre museer i Danmark. Nationalmuseet var initiativta-

den 2006-2008 som støtte i forbindelse med udbygningen af

ger og koordinator på undersøgelsen, der bestod af en

museet.

række generelle og sammenlignelige spørgsmål til den
museumsbesøgende selv samt af en specifik ARKEN-del,

Amtet afviklede i efteråret en såkaldt omvendt licitation,

som især handlede om Chagall-udstillingen og ARKENs

hvor tre totalentreprenører blev bedt om at byde på opga-

samling. Det er første gang, at ARKEN medvirker i en fæl-

ven. Entreprenøren Hoffman A/S, rådgivende ingeniører

les brugerundersøgelse med andre museer. Under-

Moe & Brødsgaard samt arkitektfirmaet C.F. Møller vandt

søgelsen bekræftede den brugerprofil, vi har fra vores

licitationen med et forslag, der både imødekommer museets

egne tidligere undersøgelser, dog med den gode udvikling,

funktionelle behov og samtidig føjer sig elegant til de eksis-

at mange af gæsterne har besøgt museet tre gange eller

terende bygningers særegne arkitektur. Udbygningen af

oftere. Det er ydermere positivt, at ARKENs samling står

ARKEN påbegyndes midt i 2006. Af sikkerhedsmæssige

stadig stærkere i gæsternes bevidsthed og museumsople-

hensyn har ARKEN været nødt til at lukke hovedgallerierne

velse. Det bekræfter, at ARKENs projekt "Synlig Samling"

i byggeperioden. Hermed får museet færre udstillingsarea-

bærer frugt, og at samtidskunsten har et bedre tag i publi-

ler i en midlertidig periode, og derfor vil det i 2006 realise-

kum end det almindeligvis forventes.

re et mindre udstillingsprogram. Som en følge af denne proces har ARKEN i 2005 været nødt til at tilpasse medarbej-

2005 blev året, hvor ARKEN som det første museum i

derstaben til det reducerede aktivitetsniveau og dermed

Danmark lancerede en weblog. Webloggen inviterer ind

sige farvel til en række gode medarbejdere.

bag museets mure. Den er en slags åben notesbog på
museets hjemmeside, hvor ARKENs medarbejdere kom-

Når det gælder ARKENs samling, har museet også i 2005

menterer aktuelle begivenheder fra kunstverdenen, skitse-

været i stand til at supplere og forstærke den med mar-

rer museets dagligdag og fortæller små og store nyheder.

kante danske, nordiske og internationale værker. Det er
især værd at fremhæve deponeringen af maleriet Beautiful,

ARKEN havde i 2005 derudover den store glæde at del-

B Painting (1996) af den engelske kunstner Damien Hirst.

tage i Strandparkens 25 års jubilæum, hvor H.M. Dronning

Værket blev deponeret af Dennis og Jytte Dresings sam-

Margrethe og H.K.H. Prins Henrik beså sommerudstillingen

ling, London. Deponeringen udgør et markant løft til sam-

og deltog i en frokost på ARKEN.
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Damien Hirst: Beautiful, B Painting, 1996.
Deponeret i 2005 fra Dennis og Jytte
Dresings samling, London.
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FORVENTNINGER TIL 2006
ARKENs forventninger til 2006 skal ses i lyset af den omfat-

Det gælder ikke mindst med hensyn til at modernisere og

pionerer, som i 1970erne drog ud i den australske bush og

I det tidlige forår byder ARKEN desuden på en udstilling

tende udbygning af museet. Der sættes fortsat høje mål, så

udbygge formidlingen til børn og unge, profilere samtidskun-

fik de aboriginale kunstnere til at fremstille deres tegninger,

med den danske billedkunstner Morten Stræde. Morten

gengangere og nye gæster vil kunne få del i givende ople-

sten i dialog med den kanoniserede kunst, som har histori-

figurer og historier på lærred frem for på jord og kroppe.

Stræde har med total-installationen HOMECITY skabt en

velser med moderne kunst og samtidskunst på museet.

ens kvalitetsmærke samt understrege ARKENs rolle som et

Udstillingen, der er den største af sin art i Danmark i de

fortælling om den europæiske by ved at konstruere en by

debatskabende museum. Endelig betyder det, at ARKEN vil

seneste 10 år, viser kunstneriske malerier, som har vundet

ud af de huse, som han selv har beboet gennem sit liv.

udbygge sin forskningsindsats.

stor anerkendelse i de globale kunstneriske kredsløb. På den

Gennem tegninger, skulpturer, video-animationer og arkitek-

måde fortæller udstillingen en historie om globaliseringen,

toniske modeller blander han sin personlige historie med
den europæiske bys historie.

2006 bliver også et år, hvor ARKEN målrettet og strategisk
vil arbejde på at kunne åbne et fornyet og styrket museum
i slutningen af 2007. Det indebærer en intern organisatorisk

ARKEN indleder året med en udstilling med aboriginal

der på den ene side bringer fremmede verdener tæt på og

styrkelse og professionalisering, som skal sikre, at ARKEN

kunst. Udstillingen DRØMMETID – ABORIGINAL KUNST

samtidig minder os om vores forankring i en europæisk

står klart og tydeligt i landskabet som et førende museum

FRA EBES’ SAMLING er blevet til i et samarbejde med den

kunsttradition.

nationalt og betydningsfuldt kunstmuseum internationalt.

hollandsk-australske kunstsamler Hank Ebes, der var en af de

Johnny Warangkula Tjupurrula: Kalipinypa Tjikari – After the Rains, 1973
Værket bliver vist i 2006 på udstillingen
DRØMMETID – ABORIGINAL KUNST FRA EBES’ SAMLING

MERE RUM
TIL KUNSTEN

Peter Bonnén: To sarkofager, 1997. Gave i 2005 fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond

Efterårets udstilling præsenterer en af Danmarks mest

digt arbejde fra politisk og privat side for at give Københavns

betydningsfulde malere. Med PETER BONDE – DANSK

Vestegn sit eget kunstmuseum. ARKEN kan se tilbage på en

SAMTIDSMALERI præsenterer ARKEN en enestående

periode med en lang række internationale og danske kunst-

totalinstallation i ARKENs største og mest markante udstil-

udstillinger, som er blevet besøgt af 1,8 mio. børn og vok-

lingsrum, Kunstaksen. De nye værker, som Bonde vil skabe

sne. Kunstsamlingen omfatter i dag mere end 450 værker af

specielt til Aksen, bliver et sanse-bombardement i gigantiske

danske, nordiske og internationale kunstnere fra den nyeste

formater. Bonde arbejder ofte utraditionelt, når han installe-

kunstscene. 10-års-jubilæet fejres i marts med en lang række

rer sine billeder i et rum. Han tager dem ned fra væggene

aktiviteter på museet.

og ud i rummet for at få publikum til at vågne op og opleve kunsten med krop og sjæl. Udstillingen tager pulsen på

En nyskabelse i 2006 bliver overrækkelsen af ARKENs

Bondes maleri her og nu, og den sætter ARKENs dramatis-

KUNSTPRIS. Kunstprisen, som er en hæderspris, tildeles en

ke arkitektur i spil.

samtidskunstner eller kunstnergruppe, som har markeret sig
med et enestående kunstnerisk bidrag på den internationa-

ARKEN byder således på et udstillingsprogram for 2006, der

le samtidskunstscene. Prisen gives for en kunstnerisk indsats,

både viser dansk samtidskunst af nyeste dato og aboriginal

der gennem sit høje internationale niveau og globale udsyn

kunst fra den anden side af kloden med mere end 30.000

i særlig grad bidrager til udviklingen af den eksperimenteren-

års historie. Hermed får museets gæster mulighed for at få

de, nytænkende og debatskabende samtidskunst. Prisen er

dels et stærkt indblik i markante tendenser i dansk samtids-

på 100.000 kr.

kunst, dels et udblik på kunst af en anden verden.
ARKENs KUNSTPRIS er generøst doneret af Annie & Otto
I marts 2006 er det 10 år siden, at ARKEN blev indviet i

Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond.

Køge Bugt Strandpark, Ishøj. Forud var gået mange års ihær-
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Med udbygningen af ARKEN får museet endelig mulighed

ARKENs markante hovedrum og udsynet til museets 'sejl'

for at vise den faste samling. Udbygningen bliver på i alt

bevares.

2.000 m2. Heraf bliver de 1.600 m2 udstillingsrum. Dermed
kommer museet op på et samlet udstillingsareal på ca.

Udbygningens nye udstillingsrum er præget af stor enkel-

5.000 m .

hed og ligger som fire, store hvide bokse i flydende kon-

2

takt med hinanden. De bliver beklædt med fiberplader,
De nye udstillingsrum skal vise de skiftende særudstilling-

som gør det lettere at opsætte skiftende udstillinger. Lys,

er, og de nuværende gallerier skal huse samlingen.

ventilations- og sikringsanlæg er indrettet, så rummene

Kunstaksen kommer til at rumme skiftende udstillinger af

honorerer de store krav, der i dag stilles, når der vises

samtidskunst. Den såkaldte skulpturgård ved museets

kostbar kunst.

foyer ombygges til nyt rum for skoletjenesten. Børn og
unge på ARKEN får således i fremtiden væsentlig bedre

Rummene knyttes til de nuværende store gallerier, som

forhold til undervisning, workshops m.m.

passeres, når man vil se de skiftende særudstillinger. Dette
flow er et helt bevidst valg. På den måde bevares gæstens

ARKENs markante arkitektur har siden åbningen i 1996

møde med samtidskunsten og de skiftende udstillinger af

været en attraktion i sig selv. Mange gæster er kommet –

moderne kunst. ARKENs gæster skal konfronteres og

og kommer – for at se og opleve bygningen. Derfor har

udfordres. Og det bliver de bl.a. ved at møde den klassis-

det været vigtigt, at udbygningen af museet sker med

ke moderne og den nye kunst i samspil.

respekt for den nuværende bygning, og at den arkitektoDet udbyggede ARKEN. Med udbygningen
kommer ARKEN op på et samlet udstillingsareal
på ca. 5.000 m2. Udbygningen forventes færdig
i slutningen af 2007.

Det er Arkitektfirmaet C.F. Møller, der anført af arkitekt

niske egenart bevares.

Anna Maria Indrio har tegnet den nye udbygning.
Udbygningens facader er udformet således, at de respek-

Arkitekten bag den nuværende bygning, Søren Robert

terer og harmonerer med den eksisterende facades

Lund, er tilknyttet som designkonsulent.

rytme og proportioner. Kunstaksen vil stadig fremstå som

Entreprenør: Hoffmann A/S
Bygherrerådgiver: COWI A/S

pauserum

Rådgivende ingeniører: Moe & Brødsgaard A/S
Bygherre: Københavns Amt

pauserum

aﬂæsning
modtagelse

kontor
depot

nye NI gallerier

værksted
store galleri

kontor
billedlager

indgang

ny indgang

søjlegalleri

ny indgang

internt galleri
kunstakse

skulpturgård

skoletjeneste

foyer
ﬂerfunktionssal

ARKEN i dag. Arkitekturen er en
attraktion i sig selv. Derfor har det været
vigtigt, at udbygningen sker med respekt
for den nuværende bygning.

graﬁkgalleri
restaurant

25

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER
I 2005

Både Léger- og Chagall-udstillingerne var resultater af gode

Meret Meyer. Udstillingens værker kom desuden fra Centre

og længerevarende samarbejder med internationale samar-

Georges Pompidou i Paris, Fondation Maeght i Sydfrankrig,

bejdspartnere. Léger-udstillingen blev skabt i nært samarbej-

Sprengel Museum, Hannover, Musée national Message

de med Brigitte Hedel-Samson, som er museumsdirektør

Biblique Marc Chagall i Nice og Tretyakov Gallery i Moskva.

for Musée national Fernand Léger i Biot. Derudover lånte

ARKENs samarbejde med internationale museumsinstitutio-

ARKEN værker fra nogle af Europas mest anerkendte

ner er en forudsætning for, at museet kan realisere sine store

museer, bl.a. Centre Georges Pompidou i Paris og Tate

internationale udstillinger til glæde og inspiration for de dan-

Modern i London. Chagall-udstillingen blev realiseret gen-

ske museumsgæster.

nem et frugtbart samarbejde med Chagalls barnebarn Mme
I 2005 fortsatte ARKENs positive udvikling med stærke,

To store nordiske malere forenedes, da ARKEN åbnede

internationale særudstillinger. De store internationale udstil-

sommerudstillingen JOHANNES LARSEN & BRUNO

linger er en af grundpillerne i ARKENs virke. Her genfortæl-

LILJEFORS – LIVET I NATUREN. Det var første gang, at

les og nyfortolkes de store klassikere, så de besøgende ikke

Johannes Larsen (1867-1961) og Bruno Liljefors (1860-

blot mødes med genkendelsen, men også overraskes og

1939) blev vist sammen i Danmark. Begge kunstnere var

bibringes nye erkendelser. De store særudstillinger var i

ivrige jægere og friluftsdyrkere. De skildrede naturen uhildet

2005 dedikeret kunstnerne Fernand Léger og Marc Chagall.

og usentimentalt, men med udgangspunkt i to forskellige

Udstillingerne satte ARKEN på landkortet i nationalt og

natursyn. Udstillingen viste kontrasten mellem Liljefors’

internationalt regi.

detaljerede skildringer af den barske kamp for overlevelse i
naturen – og Larsens indlevede malerier af det fredfyldte

Året begyndte med en stor præsentation af den franske

samspil mellem dyr, landskab og vejrforhold.

kunstner Fernand Léger (1881-1955), der sammen med
Chagall, Picasso og Matisse hører til blandt de væsentligste

I efteråret 2005 fyldte Marc Chagalls (1887-1985) magiske

modernistiske kunstnere i det 20. århundrede. Udstillingen

billeder ARKENs gallerier. CHAGALL – KÆRLIGHEDENS

FERNAND LÉGER – MENNESKET I DEN NY TID var en

UNIVERS viste værker af en kunstner, hvis humanistiske

enestående mulighed for at opleve et stort udvalg af

grundsyn byggede bro mellem religionerne. Gennem mere

Fernand Légers samlede produktion på dansk grund.

end 180 værker, heraf 40 malerier, udfoldede udstillingen

Udstillingens godt 100 værker strakte sig fra 1905 til 1954.

Chagalls livsbekræftende budskab om kærlighed og toleran-

Udstillingen var produceret af ARKEN og resultatet af mere

ce på tværs af kulturer. Trods verdenskrige og jødeforføl-

end to års arbejde. Den fokuserede på Légers alsidige por-

gelser baserede Chagall sit liv og sin kunst på, at der er

træt af mennesket i den ny tid og viste Légers syn på det

noget, der binder menneskene sammen og giver dem håb:

moderne: Hans skildringer af maskinalderen, masseproduk-

kærligheden. Hans kunst er en poetisk verden af musik,

tionens æra og storbyens puls. Légers kunst var båret af

fabeldyr, brudepar, engle og religiøse symboler. Billederne

fremtidsoptimisme og en fascination af menneskets samspil

fortæller om glæde og melankoli, om drømme og hjemlæng-

med maskinen. Samtidig var Léger humanist. Hans kunst

sel. I alt 85.991 besøgende fik glæde af Chagalls værker i

udtrykte en stærk vision om at forbedre de generelle livsvil-

udstillingsperioden.

kår for mennesket.
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Enestående. FERNAND LÉGER – MENNESKET I DEN NY TID var en enestående mulighed for at opleve et stort udvalg af Légers samlede produktion på
dansk grund. Udstillingens omkring 100 værker strakte sig fra 1905 til 1954. Udstillingen var produceret af ARKEN og resultatet af mere end to års arbejde.
På billedet ses den 403x530 cm store gobelin: Det store optog, farver udenfor, vævet efter Fernand Légers forlæg fra 1950erne.
Fernand Léger: Det store optog, farver udenfor, 1990

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER
ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2005:
FERNAND LÉGER – MENNESKET I DEN NY TID

CHAGALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS

5. februar – 16. maj 2005

8. oktober 2005 – 15. januar 2006

● Udstillingen bestod af 96 værker: maleri, tegning,

● Udstillingen bestod af 186 værker: maleri, tegning,

grafik, gobeliner, bogillustrationer og film
● Realiseret i samarbejde med museumsdirektør
Brigitte Hedel-Samson, Musée national Fernand
Léger, Biot.
● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri
● Kataloget blev trykt på dansk i 5.000 eksemplarer og
på engelsk i 1.100 eksemplarer
● Antal besøgende i udstillingsperioden: 32.181

grafik og skulptur
● Realiseret i samarbejde med Chagalls barnebarn,
Mme Meret Meyer
● Udlån fra franske, tyske og russiske museer samt
private samlinger
● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri
● Kataloget blev tryk på dansk i 8.500 eksemplarer og
på engelsk i 1.200 eksemplarer
● Antal besøgende i udstillingsperioden: 85.991

JOHANNES LARSEN & BRUNO LILJEFORS

ARKENS SAMLING

– LIVET I NATUREN

11. december 2004 – 29. januar 2006

28. maj – 11. september 2005
● Værker fra ARKENs samling blev vist i hele 2005
● Udstillingen bestod af 128 værker:
maleri, tegning og grafik
● Lån fra museer, gallerier og private samlinger
● Udstillingen blev realiseret i samarbejde med
Johannes Larsen Museet, Kerteminde, og blev

● I alt blev der vist 41 værker, fordelt over to
ophængninger
● Hovedvægten lå på at vise nye erhvervelser til
samlingen
● Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet

efterfølgende vist på Johannes Larsen Museet
● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri
● Kataloget blev trykt på dansk i 4.000 eksemplarer
● Antal besøgende i udstillingsperioden: 33.078

Modsætninger mødes. Der er langt fra Kertemindes fredfyldte marker til kampen i de svenske skove.
Danske Johannes Larsen og svenske Bruno Liljefors mødtes som modsætningsfyldt par i ARKENs sommerudstilling,
LIVET I NATUREN. Liljefors er den dramatiske, som elsker at male dyrets kamp for tilværelsen. Lyriske Johannes Larsen
derimod skildrer et fredfyldt samspil mellem fugleflokke og landskab – en scene af uendelighed og harmoni.
Det var første gang, de to store nordiske malere blev vist sammen i Danmark.
Johannes Larsen: Sangsvanerne letter, 1926 og Bruno Liljefors: Duehøg og urfugle, 1884.Værkerne blev vist på udstillingen
JOHANNES LARSEN OG BRUNO LILJEFORS – LIVET I NATUREN, 28.5. – 11.9. 2005
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ARKENS SAMLING

ARKENS
SAMLING
I 2005 fortsatte opbygningen af museets egen samling med
en klar international profil.
Gennem ARKENs 10-årige historie har museet skabt en af
Danmarks mest markante samlinger af samtidskunst.
Strategien består i målrettet opsøgende arbejde og overvågning af kunstscenen. Det handler om at kunne spotte
kunstnerisk kvalitet og væsentlighed og om at arbejde ud fra
en præcis, veldefineret indkøbspolitik. ARKENs kunstfaglige
stab fulgte i 2005 nøje udviklingen på den unge kunstscene
i Danmark – og internationalt gennem besøg ved væsentlige udstillinger og kunstmesser i Europa.
ARKEN lægger vægt på at lade omverdenen følge opbygningen af museets samling. I 2005 viste museet to særudstillinger med værker fra samlingen i Kunstaksen. Begge udstillinger havde fokus på nyerhvervelserne i samlingen.

Kathrine Ærtebjerg: Hjertehuset, 2002.
Gave i 2005 fra Peter J. Lassen, Montanagruppen
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KUNSTERHVERVELSER I 2005

KUNSTERHVERVELSER I 2005

UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2005

ERHVERVELSER

JESPER JUST

sten. En hommage til H.C. Andersen”, Kunsthallen Brandts

KØB

ELISABETH TOUBRO

PETER BONNÉN

Bliss & Heaven, 2004

Klædefabrik, 28. maj – 28. august 2005, Kunsthalle zu Kiel, 18.

PETER BONDE

En konstruktion af en mulig om end

To sarkofager, 1997

Udlånt til ”It’s a drag!”, Beursschrouwburg vzw Arts Centre,

september – 27. november 2005 og Landesgalerie am

U.T., 1984

løsagtig skulptur.

Corténstål, to dele à

Bruxelles, 14. september – 1. oktober 2005

Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz, 26. januar – 1.

Akryl og tekstil på lærred

Metamorfoseskulptur 1, 1991

125 x 125 x 225 cm

maj 2006.

196 x 216 cm

Bemalet gips og akrylplade

Gave fra Annie og Otto Johs.

65 x 50 x 1900 cm

Detlefs' Almennyttige Fond

TIM NOBLE & SUE WEBSTER
Falling Apart, 2001

ELINA BROTHERUS

Erhvervet med støtte fra

Udlånt til udstillingen “Skyggespil. Skygge og lys i samtidskun-

Miroir, 2001

Ny Carlsbergfondet

Video, ed. 1/3
2 min 25 sek.

NYE VÆRKER I ARKENS SAMLING
I 2005 fik ARKEN 16 nye værker til samlingen.To væsent-

Painting (1996) af den engelske kunstner Damien Hirst.

lige indkøb var en skulptur af den unge tyske kunstner

Værket blev deponeret af Dennis og Jytte Dresings samling,

Stella Hamberg og en lysskulptur af den unge danske

London. Det runde maleri er et af Hirsts såkaldte spin

kunstner Jeppe Hein. Købet af Jeppe Hein-skulpturen blev

paintings, hvor kunstneren har hældt maling ud på et cirkel-

generøst støttet af C.L. Davids Legat.

rundt lærred, mens det roterer. Deponeringen af Damien
Hirsts værk bidrog til et markant løft til samlingen.

ARKEN oplevede en voksende interesse fra fonde og
kunstsamlere. Af de 16 nye værker i samlingen var ni af
værkerne donationer eller deponeringer. De gavmilde
donationer må ses som udtryk for, at ARKENs samling af
international samtidskunst betragtes som en spydspids i
danske museumssamlinger.
Ny Carlsbergfondet donerede et værk af Freddie A.
Lerche. Annie og Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond
donerede to skulpturer af Peter Bonnén. Peter J. Lassen,
Montana Møbler, donerede et maleri af Kathrine
Ærtebjerg. Per Aage Brandt donerede malerier af Anette
Abrahamsson og Inge Ellegaard. Herudover modtog
ARKEN to værker af Peter Bonde fra Statens Kunstfond.

Historisk jagt, ca. 1980
DONATIONER

Akryl på lærred, 163 x 127 cm

ANETTE ABRAHAMSSON

Gave fra Per Aage Brandt

ANDREAS GOLDER

Five Pairs of Shoes, 2002

Das Weg in die Glück, 2005

Akryl på lærred, 130 x 210 cm

FREDDIE A. LERCHE

Olie og akryl på lærred

Gave fra Per Aage Brandt

Undersøgelse nr. 1, 1966

230 x 300 cm

Paridan alkydemalje på masonit,
ANETTE ABRAHAMSSON

96 dele à 61 x 122 cm

STELLA HAMBERG

Back of Beyond, 1982

Gave fra Ny Carlsbergfondet

Tatú – For no reason, 2004

Akryl på lærred, 160 x 220 cm

Polyurethan og kunstmarmor

Gave fra Per Aage Brandt

173 x 43 x 29 cm
Sansebombardement. Peter Bonde er en af Danmarks
mest betydningsfulde malere. I efteråret 2006 viser ARKEN en
udstilling med den danske kunstner, der skaber en totalinstallation i
ARKENs største og mest markante udstillingsrum, Kunstaksen.
Peter Bonde: Uden titel, 1984

INGE ELLEGAARD

KATHRINE ÆRTEBJERG
Hjertehuset, 2002

PETER BONDE

Olie på lærred, 205 x 205 cm

JEPPE HEIN

Uden titel, 1988

Gave fra direktør Peter J. Lassen,

Moving Neon Cube, 2004

Lysstofrør og blandede materialer

Montanagruppen

Neonsystemer og

150 x 150 x 16 cm

transformerteknik, ed. 3/3

Gave fra Statens Kunstfond

250 x 250 x 70 cm

DEPONERING
DAMIEN HIRST

Erhvervet med støtte fra C.L.

PETER BONDE

Beautiful, B Painting, 1996

Davids Legat

Hired Tongue (Blue version), 1994

Blank interiørmaling på lærred,

Jet ink print på PVC,

diameter 183 cm, dybde 7 cm

JENS ROBERT JØRGENSEN

283 x 207 cm, ed. 1/3

Deponeret fra Dennis og Jytte

Butler, 2004

Gave fra Statens Kunstfond

Dresings samling, London

Bemalede MDF-plader,
60 x 60 x 480 cm

En skelsættende deponering i 2005 var maleriet Beautiful, B
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FORSKNING

FORSKNING

FORSKNING

Jeppe Hein: Moving Neon Cube, 2005.

En central drivkraft i ARKENs museale arbejde er den kunst-

Tidsskriftets artikler supplerer samtidig den formidling af

historiske forskning.

ARKENs udstillinger og samling, der finder sted ved afholdelse af seminarer og foredrag samt gennem museets

Forskningen sker med henblik på at erhverve ny viden,

omvisninger og øvrige formidlingsmateriale.

indsigt og erkendelse. Den rummer en teori- og metodeudviklende dimension. Samtidig er forskningen problem-

I 2005 udgav ARKEN tre egenproducerede udstillingskata-

orienteret og rettet mod at realisere konkrete udstillinger

loger, der havde et samlet oplag på 19.800 eksemplarer. Især

eller projekter i forbindelse med samlingen. Målet med

kataloget til udstillingen CHAGALL – KÆRLIGHEDENS

ARKENs forskning er at skabe og anvende ny viden om kun-

UNIVERS blev en eftertragtet publikation.

sten til gavn for museet, de konkrete produktioner, den
besøgende, kunstverdenen og samfundet.

ARKENs kunstfaglige medarbejdere deltog i 2005 i danske
og internationale forskningsseminarer om billedkunst og

I februar 2005 udkom det engelsksprogede forskningstids-

museologi. Desuden blev der fra museets side udarbejdet

skrift ARKEN Bulletin – Volume 2.Tidsskriftet havde fokus på

videnskabelige artikler om kunst, design og nye ledelsesfor-

nyerhvervelser i ARKENs samling og bragte artikler om

mer og kompetenceudvikling til publicering i danske og

Damien Hirst, John Bock, Vibeke Tandberg, m.fl. Hensigten

skandinaviske forskningstidsskrifter.

med tidsskriftet er at sætte ARKENs samling og kuratoriske
virke ind i en kritisk, reflekteret sammenhæng, hvor forskere

Forskningen på ARKEN afspejler museets ønske om at tage

fra ind- og udland samt museets eget kunstfaglige perso-

kunsten seriøst og arbejde med kunsten i et videnskabeligt

nale giver deres bud på kunstens betydning i tiden. Med tids-

perspektiv. I årene fremover er det ARKENs målsætning at

skriftet ønsker museet at etablere et fagligt frirum for dan-

øge niveauet og omfanget af museets forskningsindsats; bl.a.

ske og internationale forskere, hvor billedkunstneriske,

gennem udviklingen af en egentlig forskningsstrategi for

museologiske og kunstteoretiske spørgsmål kan diskuteres.

museet og en styrket indsats i samarbejdet med

ARKEN Bulletin medvirker til at formidle de forskningsresul-

forskningsinstitutioner.

tater, som opnås i forbindelse med museets udstillingsaktivitet over for et internationalt forsknings- og museumsmiljø.
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FORMIDLING

Anette Abrahamsson: Five Pairs of Shoes, 2005

FORMIDLING &
COMMUNITY BUILDING
Alle har ret til kulturen. Ikke blot ret til at komme inden

mindst børn og unge, som dels er fremtidens museums-

for museets mure, men også til formidling og aktualisering

gæster, dels er undervejs i et dannelsesforløb, hvor kun-

af museets udstillinger. Dette stiller store krav til det

sten kan bidrage med oplevelser, der ikke ellers er en del

moderne museum – krav som ARKEN bestræber sig på

af deres hverdag.

at indfri og udvikle. Det gælder alle besøgende, men ikke

COMMUNITY BUILDING
– DIALOG MED NYE BRUGERGRUPPER
ARKEN forsøger fra en stærk faglig platform at møde sit

egen kreativ udfoldelse på ARKEN. Deltagernes aktive

publikum i øjenhøjde. I museumsverdenen er man

medvirken var en central del af idéen, og de meget gode

begyndt at interessere sig for museets sociale ansvar i en

evalueringer af projektet skal netop ses i lyset heraf.

mere direkte forstand end tidligere, hvilket indebærer en
fornyelse af museets oplysningsprojekt over for borgerne

PROJEKT KUNSTSKOLE

i samfundet. Det er en udvikling, ARKEN hilser velkom-

Projekt Boldkunst var lærerigt og viste både ARKENs

men og indskriver sit arbejde i.

potentiale og begrænsning. Museet er bedst på hjemmebane og gør sin bedste indsats, når kerneydelsen er i cen-

BOLDKUNST: ET SOCIALT KULTURPROJEKT

trum. Derfor har ARKEN med bistand fra Egmont Fonden

ARKEN har fra 2004 gennem mindre projekter afsøgt

igangsat udviklingen af en kunstskole for unge fra Vest-

museets muligheder for at spille en aktiv rolle i Com-

egnen på ARKEN. Ambitionen er at tilbyde undervisning

munity Building. I 2005 indledte ARKEN et samarbejde

på et niveau svarende til billedkunstnerisk grundkursus

med Red Barnet og Brøndby IF. Pilotprojektet Boldkunst

(BGK), der kvalificerer til en optagelse på uddannelse med

blev udformet således, at fem familier udvalgt af Red

akademiniveau.

Barnet oplevede nervepirrende fodboldkampe på
Brøndby Stadion og fordybede sig i dialog om kunsten og
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AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE

FERNAND LÉGER – MENNESKET I DEN NY TID

WORKSHOP

5. februar - 16. maj 2005

Akrobater, balletdansere, fabriksarbejdere og mekaniske

Légers værker kredser om maskinen og mennesket i en dyr-

figurer er nogle af de mange skikkelser, man møder i

kelse af fart, styrke og fysisk udfoldelse. Hans værker tegner

Fernand Légers univers. ARKEN ville give børn en ople-

et alsidigt portræt af mennesket i en tid fuld af forandring;

velse af Légers fascination af bevægelse og mekanik samt

den første halvdel af det 20. århundrede. Museets skoletje-

af hans karakteristiske billedudtryk i sprællefigurwork-

neste udarbejdede tre hæfter til udstillingen med hver deres

shoppen, som blev tilbudt i forbindelse med udstillingen.

tema for at aldersdifferentiere, men også for tilbyde et
arbejdsredskab og en vinkel til et bredt kulturhistorisk felt.

SEMINAR: ”FOTOGRAFI. AT SE VERDEN GENNEM ET
FILTER ELLER AT FILTRERE VERDEN”

3. - 6. KLASSE:

Seminaret introducerede eleverne til forskellige fotografiske

FERNAND LÉGERS KUNST OG BEVÆGELSE

medier som filter for et motiv: som mulighed og begræns-

Folderen præsenterede Fernand Légers kunst, og hvordan

ning i forhold til motivets udsigelse. Det skete dels gennem

han skaber bevægelse i kunsten. Léger ville være del af den

samtale om værker i samlingen, dels gennem fotografiske

nye tid med fart og dynamik, og hans kunst skulle afspejle det.

eksperimenter af meget forskelligartet karakter (polaroid,
digital m. photoshop-manipulation samt camera obscura).

Eventyr med spand og skovl. Sanddagen 2005 var en del af Strandparkens 25-års-jubilæum. I anledning af 200-året
for H.C. Andersens fødsel var årets tema Den lille havfrue. 2.700 børn og 170 voksne deltog i dagen med fantasifulde og
flotte havfruer og havhekse og fortryllede Neptunslotte bygget på stranden foran ARKEN.

7. - 10. KLASSE:

Hensigten med forløbet var at give deltagerne et nuanceret

BYEN I KUNSTEN – KUNSTEN I BYEN

billede af fotografiet som medie og stimulere interessen for

Folderen præsenterede Légers kunst ud fra temaet: byen i

samtidsfotografi.

kunsten og kunsten i byen. Hvad sker der med kunst, når

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE

den opleves i byens rum? Léger ønskede at bringe kunsten

JOHANNES LARSEN & BRUNO LILJEFORS

ud, hvor folk bor, arbejder og opholder sig. Folderen per-

– LIVET I NATUREN

spektiverede denne strategi til i dag, hvor byen gennem-

28. maj - 11. september 2005

strømmes af informationer.

ARKEN bad fem forskellige skribenter om at skrive en tekst
ud fra de samme fire billeder. De fem skribenter tog forskel-

SANDDAG: DEN LILLE HAVFRUE

ALBERT & ARKEN

Sanddagen 2005 var en del af Strandparkens 25-års-jubilæ-

Museet har længe ønsket at udarbejde en visuel identitet for

GYMNASIUM, HF/VUC/ LÆRERSEMINARIER:

lige faglige briller på i deres læsning af billederne for derigen-

um og havde H.C. Andersen som tema i anledning af 200-

aktiviteterne for børn på ARKEN. Første bevægelse i denne

TEKNOLOGIFASCINATION

nem at tegne forskellige veje ind i en oplevelse af Bruno

året for digternes fødsel. Temaet var Den lille havfrue, og

retning er et samarbejde med børnebogsforfatteren, tegne-

Folderen præsenterede den store teknologifascination hos

opbuddet af havfruer, onde havhekse og fortryllede

ren og grafikeren Tea Bendix og forlaget Carlsen om en bog

Léger. Udfordringen for Léger og hans samtidige var at skabe

Neptunslotte var imponerende og fantasifulde. I alt deltog

til børn, der besøger ARKEN. Bogen hedder Albert og

en kunst, der indfangede, at teknologien havde indtaget den

2.700 børn og 170 voksne. Sanddagen fik opbakning og

ARKEN – en historie med opgaver. Det er en finurlig fortæl-

religiøse guddoms plads.

økonomisk støtte af Vestegnskommunerne: Ishøj, Brøndby,

ling om en forsigtig albatros, som kommer på sit livs prø-

Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Solrød og

velse, da han selv skal finde rundt i ARKENs mærkelige arki-

I 1909 fløj den franske pilot Louis Blériot over kanalen fra

Vallensbæk samt Roskilde Amt.

tektur. Historien er krydret med opgaver, som på forskellig

Calais til Dover. Da han vendte hjem til Paris, blev hans lille

vis peger på arkitekturens grundelementer: lys, linjer, mate-

insektagtige træflyver båret gennem gaderne i triumf – som

rialer, former, farver, akustik, planer og perspektiv. Albert og

en Madonna som digteren Apollinaire bemærkede det – og

ARKEN henvender sig til børn i alderen 4 – 7 år.

installeret som en ærkeengel i en nedlagt kirke.
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Forsigtig albatros.
Opgavebogen Albert og
ARKEN er det første skridt i
retning af at skabe en visuel
identitet for aktiviteterne for
børn på ARKEN. Bogen er
udgivet i samarbejde med
med børnebogsforfatteren Tea
Bendix og forlaget CARLSEN
og handler om den forsigtige
albatros, Alberts møde med
ARKENs arkitektur.
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AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE

Liljefors og Johannes Larsens billeder. Billederne var de

familie og det sted, man bor. ARKEN havde et meget frugt-

samme, men fokus var op til skribenten.Til udstillingen blev

bart samarbejde med Dansk Jødisk Museum om udstil-

der endvidere udarbejdet et "ARKEN for dig". Ideen med

lingen både med at tilrettelægge undervisningstilbuddene og

"ARKEN for dig" er at skabe en fælles indgang for børn og

ved udarbejdelsen af undervisningsmaterialet.

forældre til at se – og sammen snakke om – de udstillede
billeder og genstande på museet.Til JOHANNES LARSEN

Til samme udstilling udarbejdede ARKEN et aldersdiffe-

OG BRUNO LILJEFORS – LIVET I NATUREN blev

rentieret materiale, 3. – 6., 7. – 10. klasse og et til gymna-

"ARKEN for dig" udarbejdet og nytænkt af to studerende fra

sium og HF. Alle tre niveauer havde temaet: kærlighed.

RUC på baggrund af deres omfattende undersøgelse af

Materialet blev bygget op som en stor billedflade, hvor

musets formidling til såkaldt frie børn, d.v.s. børn som ikke

teksten lå som blokke, der kunne fungere som nøgler eller

besøger museet gennem skole eller anden institution.

veje ind i billedlæsningen for at synliggøre de mange forskellige veje ind til billederne.

CHAGALL - KÆRLIGHEDENS UNIVERS
8. oktober 2005 – 15. januar 2006

INDSKOLINGEN

Chagalls billeder er fulde af historier. Somme tider fortæller

ARKEN udarbejdede desuden et materiale til brug i indsko-

billederne om Chagalls eget liv. Andre gange fortæller de

lingen. Dette materiale, og de klasseaktiviteter materialet

forskellige eventyr eller historier fra Bibelen. Mange af

lagde op til, var tænkt som en legende, sansende, associativ

Chagalls billeder fortæller om kærlighed. Om at være forel-

og fortællende tilgang til Marc Chagalls værker. Formålet

sket, om at luften er fuld af kærlighed, eller om at elske sin

var at skærpe børnenes nysgerrighed og interesse, således

Postkortstafet med Chagall. ARKENs børnerum er udgangspunkt for mange aktiviteter. I efterårsferien blev børn på ARKEN inviteret med til postkortstafet, hvor de – inspireret af Chagalls værker – deltog i en tegnestafet og på stafetvis tegnede på hinandens farverige postkort. Efter workshoppen
kunne postkortene sendes som en fantasifuld hilsen til familie og venner fra Børnerummets postkasse.

at børnenes lyst og evne til at opleve og stille spørgsmål

følge udstillingerne og spejle deres tematikker. I udstillings-

blev vakt. Materialet er udformet til læreren. Forud var

perioden med Chagall handlede siden om Chagall og kær-

gået en lang forberedelse indledt i dialog med praktikant

lighed. Den lagde op til at gå på opdagelse og e-maile teg-

Trine Woller Johansson og viderebearbejdet af to pæda-

ninger eller tanker om kærlighed til museet.

gogiske medarbejdere i samspil med en fokusgruppe
bestående af lærere fra indskolingen. Materialet er blevet

WORKSHOP: ”EN FREMMED ER EN VEN, DU ENDNU

evalueret af stud. mag. Birgitte Ørum fra Institut for Kunst

IKKE HAR MØDT”

og Kulturvidenskab, Københavns Universitet i form af en

Kan man løbe stafet med farver på papir? Det blev forsøgt

omfattende rapport og er blevet godt modtaget.

på ARKENs workshop for børn i efterårsferien, hvor børnene lavede en postkortstafet. Først gik børnene på opda-

Indskolingsmaterialet vil fremover være en del af det alders-

gelse i ARKENs udstilling, hvorefter flyvske og farverige post-

differentierede undervisningsmateriale, der udarbejdes til

kort tog form som en tegnestafet mellem deltagerne. Efter

hver udstilling.

workshoppen kunne børnene sende postkortene fra
Børnerummets postkasse, og udvalgte postkort kunne

Børn om kunst. I forbindelse med Chagall-udstillingen lancerede ARKEN museets hjemmeside for og med børn:
Børnerummet online. Hjemmesiden vil følge udstillingerne og spejle deres tematikker.Til ferniseringen på Chagalludstillingen talte HH Prinsesse Alexandra med nogle af de børn, man kan høre fortælle på hjemmesiden.
Det er fra venstre: Emma Sehested Høeg, Rikke Stokholm og William Sehested Høeg.
I baggrunden bestyrelsesformand Svend Jakobsen.

BØRNERUMMET ONLINE

e-mailes fra ARKENs hjemmeside, så både familie og venner

Til Chagall-udstillingen lancerede vi ARKENs hjemmeside

fik en fantasifuld hilsen.

for og med børn: Børnerummet online. Hjemmesiden vil
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Andreas Golder:
Das Weg in die Glück,
2005
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KVALIFICERING AF DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

KVALIFICERING AF DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE
LAD OS ETABLERE ET LÆRINGSMILJØ!

udmøntet sig i udarbejdelsen af folderen ”REMIX og

En af hovedmålsætningerne for året 2005 var at stille

SAMPLING”, der henvender sig til billedkunstundervisere

skarpt på skoletjenestens egen praksis. Under feltråbet:

i det almene gymnasium. Folderen følges op af et seminar

Lad os etablere et læringsmiljø! satte museet i 2005 sær-

i 2006 og et videre arbejde med fokusgrupper fra gymna-

lig fokus på, hvordan det kunne kvalificere samtlige formid-

siet, på tværs af kunstinstitutionerne.

KOMMUNIKATION

lings- og undervisningsaktiviteter. Fokus blev også sat på
den måde vi arbejder sammen på i den nære kreds –

ÖKA

blandt dem, der går på arbejde i huset hver dag – og i

I foråret trådte ARKEN ind i det EU-støttede projekt:

arbejdet med omviserne, der varetager selve undervis-

ÖresundsKulturAmbassadörer. ÖKA beskæftiger sig med

ningen og mødet med brugerne, nemlig børn og unge i

kompetenceudvikling for kulturinstitutionernes pædago-

museet.

giske medarbejdere og lærere i Øresundsregionen. Målet
er at udvikle nye kulturpædagogiske koncepter, som invol-

FORSKNINGSRAPPORT

verer kulturinstitutionerne og fungerer for skolerne i hele

Indsatsområdet i 2005 blev fulgt op af en forskningsrap-

regionen. I forbindelse hermed er det endvidere målet, at

port, hvor alle aktiviteter er omtalt og evalueret. Ud over

udvikle de arbejdsmæssige relationer mellem såvel lærere

at se rapporten som del af et læringsmiljø, er den også

og kulturinstitutionernes pædagogiske medarbejdere som

tænkt som en nødvendig måde at sætte museet i stand til

de pædagogiske medarbejdere internt.

at få studerende og forskere fra relevante faglige miljøer
til at få indblik i skoletjenestens arbejde og på sigt gøre det

COLLECT & SHARE

til et forskningsfelt, i højere grad end det er tilfældet i dag.

Derudover er ARKEN i 2005 blevet partner i det europæiske netværk Collect & Share, der arbejder med udveksling

SAMARBEJDET MED DE ÆSTETISKE

af viden på tværs af store institutioner i Europa. Projektet har

INSTITUTIONER OM UDVIKLING

til formål at udvikle arbejdet med livslang læring inden for de

Med henblik på de ældre studerende har ARKEN og den

visuelle kunstarter. Det danske partnerskab har i den første

æstetiske faggruppe i organisationen Skoletjenesten arbej-

3-årige periode været varetaget af Louisiana og vil de kom-

det indgående med den nye gymnasiereform, der giver

mende tre år blive varetaget af ARKEN.

mulighed for at nytænke faget billedkunst. Arbejdet har

44

Valgkamp. Sæt kryds ved ARKEN.
Museet deltog i årets valgkamp med
Danmarks største valgplakat.
Plakaten hang på Den Franske Ambassede
på Kongens Nytorv i København.

klubARKEN

klubARKEN
klubARKEN er ARKENs klub for kunst- og kulturinteresse-

ARKEN anser klubARKENs medlemmer som husets priva-

rede. Formidling af kunst er klubbens omdrejningspunkt.

te ambassadører. Pleje og ikke mindst udvikling af klubben

klubARKEN inviterer til ferniseringer, foredrag med inspek-

er en hjørnesten i museets arbejde. ARKEN bestræber sig

tørerne bag udstillingerne, særlige klubaftener på museet

derfor på at være i tæt dialog med det store antal meget

og på kunstrejser, besøg på andre museer m.m.

loyale og engagerede gæster, der deltager i museets aktiviteter.

Ved udgangen af 2005 havde klubARKEN tegnet 5.021

Kærlighedsbus. ARKEN kørte kærlighed ud i København. Kærlighedsbussen satte toner
til Chagalls værker og hans budskab om, at livet skal fejres med glæde og musik.

medlemskaber, hvoraf størstedelen er parmedlemskaber.

I 2005 afholdt klubben 17 velbesøgte arrangementer for

ARKEN er således gennem klubben i dialog med et stort

sine medlemmer. I alt 1.350 medlemmer deltog i klub-

antal enkeltpersoner, som har en særlig interesse for kun-

arrangementerne.

sten.
ARKEN ser frem til at invitere klubARKENs medlemmer til

ARKENs kommunikationspolitik har som rød tråd at

I oktober trillede ARKEN ud på de københavnske gader

understøtte museets mission om formidling af kunst og

med Chagalls kærlighedsbus. Fra bussens åbne tag sang en

om at være dialog med sine brugere. I 2005 lagde afdeling-

russisk operasangerinde akkompagneret af kontrabas, klas-

en en særlig indsats i en mere oplevelsesorienteret form

sisk guitar og bratsch. Overalt i København satte museets

for markedsføring. De nye tiltag blev gennemført uden for

kærlighedsbus toner til Chagalls værker og hans budskab

huset i forbindelse med forårs- og efterårsudstillingerne.

om, at livet skal fejres med glæde og musik.

I februar satte ARKEN sammen med AFUK – Akademiet for

Oktober blev også måneden, hvor ARKEN som det første

utæmmet kreativitet den franske kunstner Fernand Légers

museum i Danmark lancerede en weblog.Webloggen invi-

kunst i scene på banegårde og i bybilledet. 20 unge akrobater

terer ind bag museets mure. Den er en slags åben notes-

fortolkede Légers visioner om det moderne liv. De trådte så

bog, hvor ARKENs medarbejdere kommenterer aktuelle

at sige ud af billederne og levendegjorde hans verden med

begivenheder fra kunstverdenen, skitserer museets daglig-

bevægelse og former. Hvide stiger, prikkede kostumer og

dag og fortæller små og store nyheder. Læserne har deref-

ethjulede cykler var nogle af de elementer, som Københavns

ter mulighed for at kommentere indlæggene.

borgere kunne møde på deres vej.
Webloggen vil også i 2006 være tilgængelig, og museet ser
ARKEN deltog også i valgkampen, da museet rullede

på den som et aktiv blandt andet i forbindelse med den

Danmarks største valgplakat ud på Den Franske Ambas-

forestående udbygning.

sede på Kongens Nytorv i København med teksten: Sæt
kryds ved ARKEN.
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I 2005 voksede klubben med næsten 1.000 medlemskaber.

aktiviteter og arrangementer på museet i 2006 samt til at

ARKENs målsætning for 2005 var at fastholde et medlem-

fortsætte klubbens målrettede kunstformidling.

stal på 4.250. Det opnåede medlemstal skyldtes især en
kampagne sat i værk under udstillingen CHAGALL –
KÆRLIGHEDENS UNIVERS. I forbindelse med museets
kommende udbygning blev nye medlemmer tilbudt en
længere medlemsperiode til en fordelagtig pris.

Medlemspleje. Et tilbagevendende ønske fra klubARKENs
medlemmer har været at få mulighed for at spise i caféen i
forbindelse med ferniseringerne. Det blev det for første
gang i forbindelse med årets sommerudstilling, hvor vejret
var så godt, at der kunne dækkes op udendørs i
Skulpturgården ved siden af foyeren. I 2005 voksede
klubben med næsten 1.000 medlemskaber.

ERHVERVSLIVET PÅ ARKEN

ERHVERVSLIVET
PÅ ARKEN
Kontakten med erhvervslivet er en meget væsentlig del af

udvikling og styrkelse af ARKENs kerneprodukter, bidrager

ARKENs ambition om at udvikle stærke samarbejder med

de med inspiration og viden, som kan tilføre museet energi

interessenter uden for museumsverdenen. Udover at

og nye ideer.

sådanne samarbejder er værdiskabende og muliggør

Elisabeth Toubro: En konstruktion af en mulig, om end løsagtig skulptur. Metamorfoseskulptur, 1991 (detalje)

erhvervsklubARKEN
Siden erhvervsklubbens etablering i efteråret 2003 har

Medlemmerne i erhvervsklubben har forøget brugen af

medlemsantallet været støt stigende og ved udgangen af

klubbens mødelokale på museet, ligesom der er sket et

2005 var antallet af medlemmer i alt 32 virksomheder.

løft i omfanget af omvisninger i forbindelse med erhvervsklub-møder på ARKEN.

I løbet af året afholdt ARKEN en række faglige arrangementer samt enkelte arrangementer af mere netværks-

erhvervsklubARKEN er blot to år gammel. Klubben har

præget og social karakter for klubben. Bl.a. forferniseringer

stor betydning for museet og udgør en vigtig berørings-

til de større særudstillinger, hvor medlemmerne inviteres

flade til erhvervslivet og til potentielle strategiske samar-

til at høre mere om den enkelte udstilling, til at få et kig

bejdspartnere.

bag kulisserne mv.
På baggrund af erfaringsopsamlinger med erhvervsklubOgså i 2005 blev den årlige middag for erhvervsklubben

bens medlemmer vil ARKEN i 2006 arbejde på dels at

afholdt og endnu engang havde ARKEN fornøjelsen af

udvikle og styrke erhvervsklubben, dels at udvide antallet

ARKENs protektor H.H. Prinsesse Alexandras deltagelse.

af medlemmer.
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KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER
Der blev afholdt i alt 81 kommercielle arrangementer i

ARKEN har lagt stor vægt på at inddrage udstillingerne og

2005, hovedsageligt private firmakonferencer, produktpræ-

kunsten i de kommercielle arrangementer i tæt samarbej-

sentationer og store middagsselskaber. Heriblandt flere

de med den kunstfaglige afdeling. I eget regi har ARKEN i

spektakulære arrangementer, bl.a. en produktpræsentation

år udviklet et koncept for malerworkshops, der hovedsa-

af Audi og den første officielle operation af direkte tand-

geligt afholdes som en teambuilding-aktivitet for private

implantat foretaget af Nobel Biocare og Heka Dental.

virksomheder.

Antallet af aftenarrangementer uden for åbningstid er sti-

Som et led i markedsføringen af ARKENs kommercielle akti-

gende, hvilket antyder at virksomhederne i stigende grad

viteter har ARKEN i 2005 deltaget i et øget antal salgsmes-

ønsker at anvende museet som en eksklusiv ramme for

ser og workshops og indgået aftaler med førende strategis-

deres aktiviteter.

ke samarbejdspartnere inden for konferenceplanlægning.

Omsætningen fra afholdte arrangementer er steget jævnt

ARKEN vil i årene fremover intensivere udviklingen af

de senere år. Bruttoresultatet i 2005 var 1,4 mio. kr. mod

produkter, som kan bidrage til at bringe kommercielle

1,1 mio. kr. i 2004. Dette er et udmærket resultat.

partnere i berøring med museet.
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CAFÉEN

BUTIKKEN
KULTURELLE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

BUTIKKEN

CAFÉEN
Omsætningen i ARKENS cafe inkl. arrangementer har været

ARKENs samarbejde med SSP omkring den daglige drift

ARKENs butik har i 2005 haft en omsætning på 3,5 mio.

på 6,7 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat besøgstal-

har fungeret i en god atmosfære. Ligeledes har samarbejdet

kr. Udvalget har været tilpasset de forskellige udstillinger.

let taget i betragtning.

omkring de kommercielle arrangementer været tilfredsstil-

En måling har vist, at størstedelen af gæsterne besøger

lende samt af en god kvalitet.

butikken, efter at de har set udstillingerne. Såvel udenland-

Menuerne har været sammensat med øje for de enkelte

ske som danske gæster har sat særlig stor pris på danske

udstillinger, hvilket har været med til at skabe en helhed i

SSP har af forretningsstrategiske grunde besluttet at afvikle

den museumsoplevelse, som gæsterne tilbydes på ARKEN.

samarbejdet med ARKEN med udgangen af maj måned

ARKENS café er bortforpagtet til firmaet Select Service

designerprodukter af høj kvalitet.

2006. ARKEN takker SSP for et godt samarbejde gennem

I de kommende år vil butikken arbejde videre med en

fem år.

mere synlig disponering af produkter og tematisering i

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

forhold til de skiftende særudstillinger. Samtidig skal
udbuddet af dansk design af høj kvalitet fastholdes, så det
fortsat imødekommer gæsternes ønsker. Denne udvikling
vil foregå side om side med en fortsat styrkelse af en høj
og positiv serviceprofil.

KULTURELLE ARRANGEMENTER OG KONCERTER
Der er afholdt i alt 27 kulturelle arrangementer i 2005

været afholdt en populær klassisk julekoncert samt en nyt-

med 3.790 gæster mod 3.949 gæster til 30 arrangemen-

årskoncert. Hovedparten af koncerterne har været afvik-

ter i 2004. Nettoudgiften for museet på disse aktiviteter

let med en belægningsprocent på godt 90 pct.

har været ca. 0,9 mio. kr. Disse arrangementer tæller fortrinsvis filmforevisninger og foredrag relateret til museets

Museets koncertvirksomhed varetages af firmaet

udstillinger.

KoncertArt, der arrangerede de 11 koncerter i 2005.
KoncertArt tilrettelægger et koncertprogram, der dækker

Der har været afholdt 11 koncerter på ARKEN i 2005.

klassisk musik, jazz, børnekoncerter og ikke mindst rytmisk

Koncerterne har budt på et vekslende repertoire af jazz,

musik, som udgør broderparten af koncertprogrammet.

rock og pop af høj og sikker kvalitet. Herudover har der

Samarbejdet med KoncertArt fungerer godt.
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ORGANISATION OG PERSONALE

BESØGSTAL

ORGANISATION OG
PERSONALE

BESØGSTAL

ARKEN arbejder på at give de indsigter og tolkninger, som

Centralt i museets virke står strategi- og virksomhedspla-

2005 startede med beskedne besøgstal til årets første store

Udstillingen med Marc Chagall, der åbnede den 8. oktober

kunsten rummer videre til vores gæster. ARKENs organi-

nen, som dækker en femårig periode. Her udstikkes ret-

udstilling med Fernand Legér, men sluttede med et glædeligt

tiltrak alene i perioden frem til 31. december ca. 67.000 gæs-

sation og personale er afgørende for, at museet fortsat

ningslinjerne for de kommende år, fastlægges prioriterin-

stort besøgstal til årets sidste store udstilling med Marc Chagall.

ter. Ca. 45 % af hele årets besøgstal faldt således i 4. kvartal.

kan stræbe efter nye måder at indfri ambitionerne på.

ger og formuleres målsætninger. Museet søger at forbere-

Derfor investerer museet mange kræfter i at opkvalificere

de og gennemføre denne strategi ved at involvere hele

Årets budgetterede besøgstal på 150.000 gæster blev opnå-

Årets bedst besøgte måneder blev derfor oktober og

og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medar-

ARKENs personale. Det sker gennem den årlige strategi-

et med i alt 151.246 gæster på ARKEN i 2005.

november med henholdsvis 22.898 og 27.105 besøgende.

bejdere i deres daglige opgaver skal have en klar forståelse

dag, hvor personalet inviteres til en seminardag med

af museets vision og mission og dermed betragte sig som

diskussioner om museet og dets virkemåde. Det sker også

”museumsejere” med en forpligtelse til at give museet

gennem de jævnlige og faste møder på museet, på særlige

videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til

morgenmuseer – morgensamlinger for hele personalet

alle ARKENs besøgende.

– hvor en eller flere medarbejdere holder oplæg og forskellige temaer tages op til drøftelse, samt ikke mindst i

Museet anvender betydelige midler til opkvalificering og

det daglige arbejde.

kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige personalegrupper. Det foregår dels i det daglige arbejde og i

Museet har i 2005 påbegyndt udviklingen af en ny strategi-

samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere uden for

og virksomhedsplan, der bl.a. tager afsæt i udvidelsen af

huset, dels gennem mere regulær kursusdeltagelse og efter-

ARKEN, kommunalreformen samt de skærpede konkur-

uddannelse. Blandt museets ansatte er der således i 2005

rencevilkår i kunst- og kulturverdenen.

blevet færdiggjort en ph.d.-afhandling, gennemført en journalistisk diplomuddannelse mv. Desuden har stort set alle

ARKEN havde med udgangen af 2005 i alt 89 medarbej-

museumsvagter i 2005 gennemført en vagtuddannelse.

dere, svarende til ca. 46 årsværk.

DIREKTØR
VICEDIREKTØR
DIREKTIONSSEKRETARIAT

IT-AFDELING

DIREKTIONSSEKRETÆRER

IT-CHEF

KUNSTFAGLIG AFDELING
OVERINSPEKTØR, MUSEUMSINSPEKTØRER, SEKRETÆR, BIBLIOTEKAR, LEDER AF SKOLETJENESTEN, MUSEUMSFORMIDLER,
UDSTILLINGSASSISTENTER, OMVISERE

DRIFT OG SIKKERHED

ØKONOMI OG PERSONALE

DRIFTS- OG SIKKERHEDSCHEF
DRIFTSMEDARBEJDERE
VAGTKORPS, SKIFTEHOLD

ØKONOMICHEF
REGNSKABS- OG PERSONALEASSISTENTER
ADMINISTRATIV KOORDINATOR
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SALG OG MARKETING
BUTIK OG BILLET
SALG- OG MARKETINGCHEF
BUTIKSLEDER
ARRANGEMENTSKOORDINATORER
BUTIKS- OG BILLETPERSONALE
TEKNIKERE

KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATIONSCHEF
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
KOMMUNIKATIONSASSISTENT

”To Russia with love”. Kærligheden indtog luftrummet, da efterårsferie-børn på ARKEN sendte røde hjerteformede balloner til vejrs med budskab
om kærlighed og tolerance. Inden opsendelsen havde børnene deltaget i en Chagall-maleworkshop. Det var tegningerne herfra, der bagefter blev sendt
til himmels. Hundredvis af røde hjerteballoner drev mod øst – måske til Marc Chagalls fødeland Rusland?!

BESØGSTAL

Formidling af kunst til børn og unge er et afgørende ind-

kun som hidtil til grupper af børn og unge fra uddannelses-

satsområde i ARKENs virke. Museet sætter derfor stor pris

steder. ARKEN ser derfor frem til at modtage endnu flere

på, at mange børn besøgte museet i 2005 som led i under-

unge besøgende i fremtiden med tilbud om styrkede og

visningen i billedkunst i folkeskolen og på gymnasiet/HF. I alt

videreudviklede formidlingsformer, der åbner nye veje til

besøgte ca. 20.000 børn museet i 2005, svarende til 13,4 %

kunstens verden.

af det samlede besøgstal. Chagall-udstillingen var især et
stort aktiv for museets skoletjeneste. Som statsanerkendt

Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst var

museum giver ARKEN fri entré til grupper fra de fleste typer

34,39 kr. mod budgetteret 34,60 kr.

af uddannelsesinstitutioner.
Fra 1. januar 2006 skal ARKEN som øvrige statsanerkendte
museer give fri entré til alle børn og unge op til 18 år, og ikke

Fugle. Gæster i JOHANNES LARSEN OG BRUNO LILJEFORS
– LIVET I NATUREN. Johannes Larsen havde skarp sans for fuglenes adfærd:
Deres bevægelser, deres flyvemåde og deres lette vuggen på vandet.
Det fredfyldte samspil mellem fugle og landskab karakteriserer hans natursyn.

ØKONOMI
ARKENS BESØGSTAL
ARKEN har i 2005 opnået et overskud på 147.253 kr.

2005 har været et normalt aktivitetsår for ARKEN set i

mod sidste års resultat på 210.578 kr. Årets resultat er til-

forhold til 2004. I 2004 viste ARKEN den store Picasso-

fredsstillende. ARKEN budgetterede med et overskud i

udstilling, hvilket i 2004 betød et samlet besøgstal på ca.

2005 på 66.000 kr.

250.000 gæster mod ca. 151.000 gæster i 2005. ARKENs

2001

2002

2003

2004

2005

85.664

97.122

72.539

116.361

71.753

klubARKEN

9.245

11.725

13.838

17.873

15.547

Børn op til 15 år

7.559

8.865

7.261

12.236

5.470

Indtægterne i 2005 er på i alt ca. 41 mio. kr., hvilket er

på ca. 41 mio. kr., hvor budgettet for 2004 var ekstra-ordi-

Pensionister

16.433

22.557

17.283

36.020

24.826

udmærket og i overensstemmelse med det budgetterede.

nært højt på ca. 48 mio. kr.

Studerende

9.850

8.597

6.980

13.732

6.110

21.862

21.215

20.030

27.236

14.821

6.812

10.124

7.648

26.702

12.719

157.425

180.205

145.579

250.160

151.246

Voksne

Skole / Gymnasieelever
Arrangementer
I alt

samlede budget nåede derfor et mere normalt leje i 2005
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ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2005

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2001 – 2005:

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2005 fremgår af følgende to figurer:

Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2001 – 2005 fremgår af følgende tre figurer:

5 års indtægtsfordeling

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2005, i alt 41,0 mio.kr

%

I alt
38,3
mio. kr.

I alt
40,5
mio. kr.

5 års omkostningsfordeling

I alt
37,8
mio. kr.

I alt
48,1
mio. kr.

I alt
41,0
mio. kr.

%

I alt
38,2
mio. kr.

I alt
40,4
mio. kr.

I alt
37,7
mio. kr.

I alt
47,9
mio. kr.

I alt
40,8
mio. kr.

Andet, 0 % (0,1 mio.)
100

100

2%

2%

2%

2%

2%

15%

15%

16%

14%

16%

17%

20%

17%

15%

17%

10%

12%

15%

14%

12%

56%

51%

50%

55%

53%

2001

2002

2003

2004

2005

Amtstilskud, drift, 35 % (14,3 mio.)

Kommercielle indtægter, 16 % (6,4 mio.)

24%

23%

19%

30%

20%

80

80

13%

Entré- og medlemsindtægter, 18 % (7,3 mio.)

15%

15%

16%

16%

60

60
63%

Andre tilskud, 2 % (0,7 mio.)

HUR, 14 % (5,7 mio.)

62%

66%

54%

64%

40

40

20

20

Finansloven §15-16, 15 % (6,5 mio.)

0

0
2001

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2005, i alt 41,0 mio. kr.

Overskud, 0 % (0,2 mio.)

Afskrivninger, 2 % (0,9 mio.)

2002

2003

2004

2005

Museale
Kommercielle
Offentlige tilskud

Afskrivninger
Administration
Ejendom
Kommercielle
Museale

5 års aktivitetsudvikling i indtægterne

Administration og ledelse, 16 % (6,4 mio.)

I alt
38,3
mio. kr

I alt
40,5
mio. kr

I alt
37,8
mio. kr

I alt
48,1
mio. kr

I alt
41,0
mio. kr

9,2

9,3

7,1

14,4

8,1

4,9

6,3

5,7

7,8

6,4

24,2

24,9

25,0

25,9

26,5

2001

2002

2003

2004

2005

50

Udstillinger, samlingen og formidling,
32 % (13,1 mio.)
Kommercielle omkostninger, 12 % (4,9 mio.)

40

30

Ejendom, 17 % (6,9 mio.)

Marketing, PR og klubARKEN, 14 % (5,6 mio.)

Kultur og børn, 7 % (3,0 mio.)

20

Museale
Kommercielle
Offentlige tilskud

10

0
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ENKELTPERSONER, SPONSORER OG FONDE
SOM HAR STØTTET ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST I 2005

ENKELTPERSONER,
SPONSORER OG FONDE

ENKELTPERSONER, SPONSORER OG FONDE
SOM HAR STØTTET ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST I 2005

Hotel Skt. Petri har bidraget med overnatninger til ARKENs

Egmont Fonden har ydet afgørende støtte til kunstskole-

samarbejdspartnere til en favorabel pris.

projekt i ARKENs skoletjeneste.

av-Form har ydet støtte til materialer og workshops i

Augustinus Fonden har ydet afgørende støtte til produktio-

ARKENs skoletjeneste.

nen af kataloget til udstillingen CHAGALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS.

SOM HAR STØTTET ARKEN
MUSEUM FOR MODERNE
KUNST I 2005

Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Solrød og Vallensbæk kommuner og Roskilde Amt har alle

Knud Højgaards Fond har ydet afgørende støtte til pro-

bidraget til realiseringen af Sanddagen på Ishøj Strand.

duktionen af udstillingen CHAGALL – KÆRLIGHEDENS
UNIVERS.

Ishøj Kommune har ydet støtte til danseworkshoppen
”Dans et Kunstværk”.

Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks fond har ydet
støtte til produktionen af kataloget til udstillingen CHA-

FONDE

GALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS.

Dennis og Jytte Dresings Fond, London, har deponeret
Beckett-Fonden har ydet støtte til produktionen af kataloget

ARKEN Museum for Moderne Kunst takker alle enkeltper-

SPONSORER

soner, sponsorer, samarbejdspartnere og fonde for et godt

Deloitte og ARKEN har i 2005 fortsat det gode samarbej-

samarbejde i 2005. Museet ser med store forventninger

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

Ny Carlsbergfondet har ydet afgørende støtte i forbindelse

frem til et fortsat godt og tæt samarbejde til fælles gavn og

hedsrådgivning og med kontant støtte til større udstillinger.

med indkøbet af Elisabeth Toubro: En konstruktion af en mulig

L. F. Foghts Fond har ydet støtte til produktionen af katalo-

om end løsagtig skulptur. Metamorfoseskulptur, 1991. Desuden

get til udstillingen JOHANNES LARSEN & BRUNO LILJE-

Steria forlængede i 2005 samarbejdsaftalen med ARKEN for

har Ny Carlsbergfondet doneret Undersøgelse nr. 1, 1966 af

FORS – LIVET I NAUREN.

ENKELTPERSONER

yderligere to år, således at ARKEN meget favorabelt kan få

Freddie A. Lerche.

Direktør Peter J. Lassen, Montanagruppen, har doneret

IT-support.

glæde.

Hjertehuset, 2002 af Kathrine Ærtebjerg.
KLS Digital har fortsat en barteraftale med museet, således
Professor Per Aage Brandt har doneret Five Pairs of Shoes,

at ARKEN meget favorabelt kan få produceret skiltemateri-

2002 og Back of Beyond, 1982 af Anette Abrahamsson og

ale af forskellig type til formidling af udstillingerne.

Historisk jagt, ca. 1980 af Inge Ellegaard.

Beautiful, B Painting, 1996 af Damien Hirst.

til udstillingen CHAGALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS.

Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond har ydet støtte til
C.L. Davids Legat har ydet afgørende støtte i forbindelse

produktionen af udstillingen JOHANNES LARSEN &

med indkøbet af Jeppe Hein: Moving Neon Cube, 2004.

BRUNO LILJEFORS – LIVET I NATUREN.

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond har doneret
To sarkofager, 1997 af Peter Bonnén.

GBS og ARKEN indgik i 2005 en samarbejdsaftale, som
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indebærer, at GBS udvikler software til ARKEN på favorable

Statens Kunstfond har doneret Uden titel, 1988 og Hired

vilkår.

Tongue (Blue version) 1/3, 1994 af Peter Bonde.
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LEDELSESPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for ARKEN

billede af ARKENs aktiver og passiver, finansielle stilling

Vi har revideret årsrapporten for ARKEN Museum for

porten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter

Museum for Moderne Kunst.

samt resultatet.

Moderne Kunst for regnskabsåret 2005, der aflægges efter

endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regn-

årsregnskabsloven.

skabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende

udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af

Årsrapporten indstilles til Københavns Amts godkendelse.
Ishøj, den 27. februar 2006

ARKENs ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores

årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revi-

ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en kon-

sion giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

klusion om årsrapporten.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
DEN UDFØRTE REVISION
DIREKTION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med dan-

KONKLUSION

ske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi til-

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisen-

rettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå

de billede af ARKENs aktiver, passiver og finansielle stilling

høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder

pr. 31.12.2005, samt at resultatet af ARKENs aktiviteter for

Christian Gether

Stefan Hermann

væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis

regnskabsåret 2005 er i overensstemmelse med årsregn-

Direktør

Vicedirektør

undersøgelse af information, der understøtter de i årsrap-

skabsloven.
København, den 27. februar 2006

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
John Menå

Kjeld Chr. Bøg

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

Ebbe Salling
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
RESULTATOPGØRELSEN

BALANCEN

INDTÆGTER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom,

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den periode,

akkumuleret af- og nedskrivninger.

de vedrører.
Indretning af lejede lokaler afskrives over aktivernes for-

GENERELT

klubARKEN medlemskontingenter for 1-års medlemskaber

ventede brugstid (5 år).

indtægtsføres i takt med, at de modtages. klubARKEN medÅrsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forplig-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

telse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-

lemskontingenter for 2 1/2-års medlemskaber periodiseres

Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugstid

over løbetiden.

(5 år).

Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige ind-

IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (2 1/2 år).

dele vil fragå ARKEN, og forpligtelsens værdi kan måles
Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det funk-

pålideligt.

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

tægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

ydelsen/varen.

kostpris. Måling efter første indregning sker som beskreGENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde ARKEN, og

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

aktivets værdi kan måles pålideligt.

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflæg-

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 15.000 kr. pr.
enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

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

KUNSTVÆRKER

regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til nedtag-

Kunstværker der er erhvervet for egne midler eller med

ningsomkostninger.

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

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige

VAREBEHOLDNINGER

direkte omkostninger vedrørende de kommercielle områder.

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som følge

balancedagen.

metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
SKAT

Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder

ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget for

langsomt omsættelige varer.

at betale skat, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer
PERIODISERING

omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom-

Der foretages fuld renteperiodisering uanset forfaldstids-

kostninger.

punkt og der afsættes beregnet feriepengeforpligtelse.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2005

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres

HENSATTE FORPLIGTELSER

som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesom-

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede

kostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effek-

omkostninger til besluttede og offentliggjorte omstruktu-

tuere salget.

reringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afsluttede
udstillinger.

RESULTATOPGØRELSE
FOR 2005

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det

til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imøde-

bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for på

gåelse af forventede tab.

balancedagen at afvikle forpligtelserne.
Note

2005

2004

kr.

t.kr.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-

Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfat-

1

Nettoomsætning

13.427.948

20.385

ter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

ter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende

2

Amts- og statstilskud

26.486.905

25.975

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

3

Øvrige tilskud

941.000

1.547

40.855.853

47.907

(789.695)

(2.765)

Udstillings- og arrangementsomkostninger

(17.980.991)

(22.516)

Bruttoresultat

22.085.167

22.626

Administrationsomkostninger

(17.794.746)

(17.633)

(3.951.794)

(4.599)

(284.357)

(345)

54.270

49

92.983

162

147.253

211

Henlagt til reserve for driftskapital

57.500

58

Henlagt til reserve for overført overskud

89.753

153

147.253

211

EGENKAPITAL

Indtægter

Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til
bestyrelsesbeslutninger.

5
4,5

Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres efter

4,5,6

den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

Salgsomkostninger

drift, investeringer og finansiering samt ARKENs likvider

Andre driftsudgifter

ved årets begyndelse og slutning.
Driftsresultat

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

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Finansielle indtægter, netto

Penge-strømme vedrørende investeringsaktiviteter omfat-

ÅRETS RESULTAT

ter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af ARKENs

Forslag til resultatdisponering:
9
10

indskudskapital og omkostninger forbundet hermed samt
renter.

I alt fordelt

Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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BALANCE AKTIVER

BALANCE

BALANCE PASSIVER

BALANCE

PR. 31.12. 2005

AKTIVER

PR. 31.12. 2005

PASSIVER

Note

Indretning af lejede lokaler
Inventar og driftsmidler
Kunstværker

2005

2004

2005

2004

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

1.102.439

1.424

942.613

1.233

8

Indskudskapital

300.000

300

0

0

9

Reserve for driftskapital

2.530.000

2.473

2.830.000

2.773

595.067

505

3.425.067

3.278

750.000

2.068

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

750.000

2.068

4.118.385

3.090

30.416

31

1.698.732

1.598

390.544

14

6.238.077

4.733

10.413.144

10.079

Note

Egenkapital

Disponeret egenkapital
7

Materielle anlægsaktiver i alt

2.045.052

2.657

10

Overført overskud
EGENKAPITAL I ALT

ANLÆGSAKTIVER I ALT

2.045.052

2.657
11

Varebeholdninger

Hensatte forpligtelser

1.128.666

1.178

Debitorer

648.345

237

Omkostningskreditorer

Andre tilgodehavender

582.864

430

Offentlig gæld

Periodeafgrænsningsposter

562.711

1.389

Øvrig gæld
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

1.793.920

2.056

Likvide beholdninger

5.445.507

4.188

GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

8.368.093

10.413.144

7.422

10.079

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 ca. 216 t.kr. i 2006 og fra 2007 til 2009 på årligt ca. 110 t.kr.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2005

NOTER

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2005

NOTER

2005

2004

2005

2004

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

1. Nettoomsætning
Indtægter ved museumsaktivitet

13.427.948

20.385

Entré- og arrangementsindtægter

8.369.592

13.641

Offentlige og private tilskud

27.427.905

27.522

klubARKEN medlemskontingenter

1.217.521

1.317

Udgifter ved museumsaktivitet

(17.980.991)

(22.516)

Forpagtningsafgift, Restaurant

334.178

423

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(21.119.217)

(21.823)

Varesalg, Butik

3.506.657

5.004

1.755.645

3.568

13.427.948

20.385

Ændringer i varebeholdninger

49.368

(348)

Ændringer i tilgodehavender

262.227

712

6.472.079

6.511

(1.317.812)

1.708

Driftstilskud, Københavns Amt

14.350.956

13.933

Ændringer i kreditorer og skyldige omkostninger

1.504.332

(283)

Tilskud, HUR

5.663.870

5.531

Driftskapitalens likviditetsvirkning

498.115

1.789

26.486.905

25.975

2.253.760

5.357

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.

728.500

1.355

Sponsorer og tilskud til andet

212.500

192

941.000

1.547

16.674.058

17.580

1.326.434

1.371

516.118

881

18.516.610

19.832

Driftsresultatets likviditetsvirkning

Ændringer i hensættelser

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

Køb af kunstværker
Investering i lejede lokaler
Køb af inventar og driftsmidler
Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning

(789.695)

(2.765)

25.704

(1.250)

(325.059)

(471)

(1.089.050)

(4.486)

2. Amts- og statstilskud
Statstilskud

3. Øvrige tilskud

4. Personaleudgifter
Lønninger

Finansielle indtægter, netto
Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING
Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

92.983

162

Sociale udgifter, pension

92.983

162

Øvrige

1.257.693

1.033

4.187.814

3.155

5.445.507

4.188

De samlede personaleudgifter indgår med 8.917.137 kr. (2004: 10.584 t.kr.) i udstillingsog arrangementsomkostninger og med 9.599.473 kr. (2004: 9.248 t.kr.) i administrationsomkostninger.
Det samlede honorar til bestyrelsesformanden og den samlede løn til direktionen i 2005
udgør i alt 2.095.487 kr. mod 1.981 t.kr. i 2004.
Der har i gennemsnit været ansat 46,2 medarbejdere i 2005 mod 51,3 i 2004.
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NOTER

NOTER

2005

2004

2005

2004

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

300.000

300

0

0

300.000

300

2.415.000

2.415

57.500

58

2.472.500

2.473

505.314

352

89.753

153

595.067

505

2.067.812

360

Tilgang

750.000

2.068

Afgang

(2.067.812)

(360)

750.000

2.068

Hensættelse til nedtagning af udstillinger

500.000

316

Hensættelse i.f.m. opsigelser

250.000

0

Hensættelse til Axapta-projekt

0

502

Hensættelse til IT-overvågning

0

1.250

750.000

2.068

8. Indskudskapital
5. Afskrivninger og nedskrivninger

Saldo 01.01.2005

Årets afskrivninger udgør

911.680

754

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

789.695

2.765

1.701.375

3.519

Årets til- og afgang
Saldo 31.12.2005

9. Reserve for driftskapital
De samlede afskrivninger indgår med 911.680 kr. (2004: 754 t.kr.) i administrationsomkostninger.
De samlede nedskrivninger indgår med 789.695 kr. (2004: 2.765 t.kr.) i nedskrivning af årets kunsterhvervelser.

Saldo 01.01.2005
Overført af årets resultat
Saldo 31.12.2005

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med 3.986.928 kr.
(2004: 4.755 t.kr.)

10. Overført overskud
Saldo pr. 01.01.2005
Overført af årets resultat

7. Anlægsaktiver
Indretning af
lejede lokaler

Inventar og
driftsmidler

Kunstværker

kr.

kr.

kr.

2.283.535

5.882.100

13.420.939

Tilgang

0

325.059

789.695

Afgang

(25.704)

0

0

2.257.831

6.207.159

14.210.634

Af- og nedskrivninger 01.01.2005

(859.641)

(4.648.617)

(13.420.939)

Tilgang

(295.752)

(615.929)

(789.695)

Afgang

0

0

0

(1.155.392)

(5.264.546)

(14.210.634)

1.102.439

942.613

0

1.423.894

1.233.483

0

Kostpris 01.01.2005

Kostpris 31.12.2005

Af- og nedskrivninger 31.12.2005

Regnskabsmæssigværdi 31.12.2005

Regnskabsmæssigværdi 31.12.2004
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Saldo 31.12.2005

11. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2005

Saldo 31.12.2005

Specifikation af hensatte forpligtelser:

Saldo 31.12.2005
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ENGLISH SUMMARY

ENGLISH
SUMMARY

ARKEN’S FIELD OF OPERATION AND RESPONSABILITY
ARKEN is a museum approved by the Danish government

importance to communication with children and young

and therefore operates according to the Museum Law i.e.

people. The museum is part of a positive and reciprocal

the museum collects, preserves, registers, researches and

co-operation with other art museums locally as well as

communicates modern art, in order to preserve Denmark’s

internationally.

cultural heritage. The main focus is the period after 1945.
The museum must disseminate the knowledge about and

ARKEN continuously strengthens its collection and exhibits

discuss conditions and changes within modern art.

the new works.The collection is available for research. In the
years to come the museum will strengthen the dissemina-

ARKEN is both a local, regional and international art

tion of results of the museum’s own research and other

museum. ARKEN appeals to all age groups and gives great

research based on ARKEN’s collection.

STATEMENT FROM THE MANAGEMENT
The Picasso exhibition in 2004 made clear that ARKEN is

It was predominantly CHAGALL’S WORLD OF LOVE, 8

capable of realizing high and ambitious goals for exhibitions

October 2005 – 15 January 2006, that appealed to the

that make the museum relevant and interesting to a wide

public in 2005. They came to see Marc Chagall’s poetic

range of people interested in art.

pictures about love and tolerance which he created in spite
of his own hard fate. The exhibition was realized with the

2005 was dedicated some of the art of painting’s most

help of the artist’s grand daughter Mme Meret Meyer and

known and beloved artists. The first exhibition of the year,

museums in France, Russia, England, and Germany.

FERNAND LÉGER – MAN IN THE NEW AGE, 5 February
– 16 May 2005, presented Picasso’s rival Fernand Léger.The

Throughout 2005 a selection of existing and new works

quality of the exhibition brought recognition both nationally

from ARKEN’s collection was shown. 16 new works were

and internationally from art critics and museum colleagues.

added to the collection in 2005, most of which were donations from foundations and private persons. The collection

The summer exhibition, JOHANNES LARSEN & BRUNO

now consists of 450 works of contemporary art.

LILJEFORS – LIFE IN NATURE, 28 May – 11 September
2005, united the Danish and Swedish painters for the first

In 2005 it was announced officially that Copenhagen

time in a Danish museum. It became a confrontation be-

County (Københavns Amt) will give DKK 37.2 million to

tween the Swede’s portrayal of the raw fight for survival in

ARKEN to the expansion that the museum has needed and

nature and the Dane’s soft and poetic description of nature

wanted for a long time. However, ARKEN will also have

among birds on the Danish coast.

to shoulder a great part of the expenses for the new wing.
It is expected to be completed late in 2007.
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ENGLISH SUMMARY

In connection with the abolition of the counties in

that the co-operation with the Danish state will be as pro-

Denmark, ARKEN is going to have The Ministry of Culture

gressive. ARKEN is also grateful for the co-operation and

as its main source of subsidies in the future.The museum is

dialogue with the city of Ishøj. They have kindly reserved

grateful for the support from and partnership with

DKK 1 million annually for ARKEN in their budget for the

Copenhagen County during the past 10 years and hopes

next three years.

ORGANISATION, STAFF,VISITORS AND FINANCES
DIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR
DIRECTORS’ SECRETARIES

IT DEPARTMENT

SECRETARIES TO THE MANAGEMENT

IT MANAGER

ART DEPARTMENT
CHIEF CURATOR, CURATORS, P.A.TO THE CURATORS, LIBRARIAN, HEAD OF EDUCATION, EDUCATIONAL ASSISTANT,
ASSISTANT CURATORS AND GUIDES

EXPECTATIONS FOR 2006

PRODUCTION AND SECURITY

FINANCE AND PERSONNEL

TECHNICAL AND SECURITY
MANAGER
TECHNICAL ASSISTANTS
SECURITY GUARDS
TASK FORCE

FINANCIAL MANAGER
ASSISTANT ACCOUNTANTS
ADMINISTRATIVE ACCOUNTANT

SALES AND MARKETING
SHOP AND TICKET

COMMUNICATION

ARKEN’s expectations for 2006 are naturally influenced by

temporary Danish artist Morten Stræde. With his total

the expansion of the museum. The goals are still high, in

installation HOMECITY he has created a story about the

order for returning and new guests to continue to get

European city by constructing a city from the houses in

rewarding experiences with modern and contemporary art

which he has lived throughout his life. Through computer

in the museum.

drawings, sculptures, animated films and a model city he

ARKEN’s organisation and staff are pivotal for the continued

The budget in regards to ARKEN’s visitors for 2005 was

mixes his personal history with the European city’s history.

success and therefore the museum invests a lot in the

150,000 and this was achieved with 151,246 visitors. The

education and motivation of the entire staff. At the end of

Chagall exhibition which was shown in the last quarter of

2005 ARKEN had 89 employees.

2005 was responsible for 67,000 (approx. 45%) of the

2006 is a year in which ARKEN will work in a determined

SALES AND MARKETING MANAGER
SHOP MANAGER
COORDINATOR AF EVENTS
TECHNICAL COORDINATORS
SHOP AND TICKET SALES STAFF

COMMUNICATIONS MANAGER
COMMUNICATIONS OFFICER
COMMUNICATIONS ASSISTANTBED

and strategic way towards the opening of a new and

In the autumn ARKEN presents Peter Bonde, who is one of

stronger museum in 2007.This involves an in-house effort

Denmark’s most significant painters.With PETER BONDE –

to strengthen and professionalize the organization to

DANISH CONTEMPORARY PAINTING, ARKEN presents

ensure that ARKEN stands out as a leading museum

a unique total installation in ARKEN’s largest and most stri-

In 2005 ARKEN had a surplus of DKK 147,253.The total

nationally and an important art museum internationally. It

king exhibition space, the Art Axis.

budget in 2005 was approx. DKK 41 million.

visitors in 2005.

hereby applies for the modernization and expansion of
the communication to children and young people, the

In March 2006 ARKEN celebrates its 10 year anniversary

profiling of contemporary art in dialogue with the classic

with different activities in the museum. In its lifetime ARKEN

modern art. Work will also be done to emphasize

has shown a large number of international and Danish exhi-

ARKEN’s role as a museum that creates debate and last

bitions that have been seen by a total of 1.8 million people.

ARKEN’S VISITORS

but not least ARKEN will extend its research efforts.
The ARKEN PRIZE will be a major innovation in 2006.The
ARKEN’s first exhibition in 2006 is DREAMTIME

prize is awarded a contemporary artist or artist group who

– ABORIGINAL ART FROM THE EBES COLLECTION with

has made an outstanding contribution to the international

Adults

more than 100 Aboriginal paintings from the exceptional pri-

scene of contemporary art. It is awarded for an artistic out-

vate collection of the Dutch-Australian gallery owner Hank

put whose exceptional international level and global per-

Ebes.The exhibition tells a story about the globalization which

spective contribute significantly to the development of con-

on one side brings foreign worlds closer and at the same time

temporary art that is experimental, innovative and stimula-

reminds us of our anchoring in the Western art tradition.

tes debate.The ARKEN PRIZE comprises DKK 100,000 and
is generously donated by Annie & Otto Johs. Detlefs'

In the early spring ARKEN also shows an exhibition by con-

74

Philanthropic Foundation.

2001

2002

2003

2004

2005

85,664

97,122

72,539

116,361

71,753

klubARKEN

9,245

11,725

13,838

17,873

15,547

Children up to 15 years

7,559

8,865

7,261

12,236

5,470

16,433

22,557

17,283

36,020

24,826

9,850

8,597

6,980

13,732

6,110

Pupils

21,862

21,215

20,030

27,236

14,821

Events

6,812

10,124

7,648

26,702

12,719

Total

157,425

180,205

145,579

250,160

151,246

Senior citizens
Students
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