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Ophængt. Den britiske kunstner Marc Quinn
arbejder med kroppens formbarhed og forgængelighed og med de mangfoldige kulturelle
betydninger, der knytter sig til den: det spirituelle og det fysiske, overflade og dybde, livet og
døden. Hans skulpturelle værker har ofte morbide eller direkte blodige undertoner.
Skulpturen Stripped (Blockhead Again) viser en
menneskefigur, der hænger ned fra loftet.
Reduceret til ren krop, med hovedet skjult
under en materialeudposning svæver figuren
som vidnesbyrd om et voldeligt overgreb eller
måske blot som en tom skal, der er efterladt
hængende med vrangen ud.
Marc Quinn: Stripped (Blockhead Again), 1996
Gave fra Jytte Dresing

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

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

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

og lægger vægt på formidling over for børn og unge.

nem indsamling, registrering, bevaring, forskning og for-

ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med

midling inden for moderne kunst virke for sikringen af

andre kunstmuseer 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

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.

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.

INDHOLD

ARKEN er under protektion af
Grevinde Alexandra Christina af Frederiksborg.
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

REPRÆSENTANTSKAB

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Repræsentantskabets sammensætning så således ud i 2006:

Skovvej 100
2635 Ishøj

Medlem:

Udpeget af:

Hjemstedskommune: Ishøj

Margot E. Petersen

Københavns Amt

SE / CVR-nummer: 17 83 76 05

Eva Amdisen

Københavns Amt

Kurt Bork Christensen

Københavns Amt

Lene Kaspersen

Københavns Amt

BESTYRELSE

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Bestyrelsesformand

Svend Jakobsen

Bent Sohn Thomsen

Københavns Amt

Næstformand

Lars Eskesen

Jette Blom-Jensen

Albertslund Kommune

Kulturudvalgsformand

Britta Christensen

Ove E. Dalsgaard

Ballerup Kommune

Lektor

Irene Lütken

Aksel L. Borresen

Brøndby Kommune

Økonomidirektør

Ole Albæk Pedersen

Jan Vejle

Dragør Kommune

Journalist

Ole Lindboe

Annette Krogh

Gentofte Kommune

Direktør

Carsten Aagaard

Lars Abel

Gladsaxe Kommune

Bygningskonstruktør

Ebbe Salling

Peter Bendtsen

Glostrup Kommune

Anne Wessberg

Herlev Kommune

PERSONALEREPRÆSENTANTER

Britta Christensen

Hvidovre Kommune

UDEN STEMMERET

Laurids Christensen

Høje-Taastrup Kommune

Driftsmedarbejder Kim Jeilman

Henrik Olsen

Ishøj Kommune

(Indtrådt 1. august efter Povl Schøn)

Dorte Andersen

Ledøje-Smørum Kommune

Sekretær i kunstafdelingen Irene Olsen

Rolf Aagaard-Svendsen

Lyngby-Taarbæk Kommune

(Barselsvikar for Karen O. Søndergaard)

Per Biener

Rødovre Kommune

Kim Jacobsen

Søllerød Kommune

Bestyrelsen afholdt fire ordinære møder og tre

Ingolf Mathiesen

Vallensbæk Kommune

ekstraordinære møder i 2006.

Jens Svendsen

Værløse Kommune

DIREKTION

Repræsentantskabet holdt sit årlige møde den 17. maj 2006.

Direktør

Christian Gether

Her drøftedes årsrapporten for 2005, museets planer for de kommen-

Vicedirektør

Stefan Hermann

de år samt repræsentantskabets fremtid efter kommunalreformen.
REVISION
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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MED OG MOD MALERIET
CHRISTIAN GETHER

Hen over sommeren 2006 viste vi en udstilling med titlen

Det var en reaktion imod det, som blev kaldt ”pensel-

MALERHJERNE! Ungt dansk maleri. Den var resultatet af

skriftkulturen”, det vil sige dyrkelsen af det subjektive og

et længe næret ønske om at vise noget af det, der rører

følsomme kunstnergeni, såsom Rembrandt og van Gogh.

sig på den unge, danske kunstscene.

Duchamp udpegede trivielle genstande fra omgivelserne
og udnævnte dem til kunstværker. Det var således ikke

Der var mange muligheder.Vi kunne have fokuseret på det

værkets egen æstetiske udstråling eller form, de sanselige

installatoriske, på videokunsten, på skulpturen eller de

egenskaber, som gjorde det til kunst, men kunstnerens

andre mere overskridende kunstarter.Vi valgte at fokusere

valg.

på maleriet.
Op gennem det 20. århundrede løber der to parallelle linjer
Når det er indlysende at tage udgangspunkt i selve medi-

inden for billedkunsten: Den maleriske og den koncept-

et i stedet for i en kunstnerkreds, en bestemt idé eller

orienterede.

holdning eller periode, ja så er det ikke mindst, fordi mediet – maleriet – mange gange er blevet erklæret for dødt.

Den maleriske med Picasso, Kandinsky og Jackson Pollock
som markante eksempler appellerede til det købestærke

Denne årtusinder gamle udtryksform blev forsøgt aflivet

kunstsamlerpublikum. Den konceptorienterede kunst

allerede i begyndelsen af det 20. århundrede. Det var ikke

appellerede til et langt smallere og mindre købestærkt

mindst dadaisterne, som følte, at de nye kaotiske tider

publikum. Det er samme princip som i første halvdel af

krævede en helt ny udtryksform. Deres hovedmand,

det 17. århundrede, hvor Claude Lorrain med sine pragt-

Marcel Duchamp, forrykkede synet fra det følelsesmæssi-

fulde skildringer af Arkadien i solnedgangslys havde alle

ge og æstetiske til det intellektuelle. Hans værk Det store

Europas fyrstehuse som kunder, medens hans kollega lidt

glas (1915/1923) er udført i en neutral, klinisk, upersonlig

længere nede ad gaden i Rom, hvor han boede, Nicolas

stil.

Poussin med sine kølige og dybt intellektuelt kalkulerede
billeder måtte nøjes med at sælge til Europas mindre vel-

Håndarbejde. Morten Schelde blæser tegningens intime og minutiøst forarbejdede
overflade op i monumentale formater. I en surrealistisk vision svæver en bloddryppende, afhugget hånd mod et mørkt skydække. Et udsnit af en gotisk gyserfortælling,
en sørøverhistorie eller et mareridt. Men også en reference til den kunstnerhånd, der
i en langsom proces har skabt billedets tusindvis af streger.

beslåede intellektuelle.

Morten Schelde: Red Hand in the Sky, 2005
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Andreas Golder:
Gekackt non est pictum,
2006
Gave fra Annie & Otto
Johs. Detlefs’
Almennyttige Fond
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I krigens skygge. Mona Hatoums værker er smukke og fascinerende,
men de berører ofte dystre psykologiske og politiske temaer.
Gennem subtile forandringer af hverdagens genstande forrykker
hun vores oprindelige forståelse af genstandenes brug og betydning. I
værket Misbah kaster en traditionel orientalsk lampe med udskårne
stjerner sit lys på de omgivende vægge og former et forførende
dekorativt mønster. Men mellem stjernerne knæler en række bevæbnede
soldater som et vidnesbyrd om den krig og elendighed, der præger
Mellemøstens politiske virkelighed.
Mona Hatoum: Misbah, 2006

Malerhjerne. ARKENs sommerudstilling 2006 tog pulsen på det unge, fremadstormende maleri. Udstillingen pejlede en voksende tendens inden for
billedkunsten – det nye figurative maleri – og var den første samlede præsentation af den ny generation af unge, populære billedkunstnere,
der i disse år gør deres entré på den danske kunstscene.
Kathrine Ærtebjerg: Koncentration/Distraktion, 2003 (tv), Overraskelsen, 2006 (th)

Ikke mindst i løbet af 1970erne var den kunst, der fik mest

farve påført med heftige penselstrøg. De unge kunstnere,

opmærksomhed, den meget ideologisk, politiske og kon-

der stod bag, fik tilnavnet “Junge Wilden”.

ceptorienterede. Der skulle ikke være for meget personligt aftryk i kunstværket. Kunstnerens egen individualitet

Denne venden tilbage til den mere klassiske udtryksform

var uinteressant. Det var budskabet og det almene, der

gav et kolossalt boost til kunstmarkedet.

var det afgørende. Der var happenings og installationer,
som var uhåndterlige og uforståelige for de fleste – bort-

I Danmark fik vi vores egen gruppe af unge malere, som

set fra de mest gumpetunge politisk missionerede værker.

straks blev betegnet “De unge vilde”. Nu skulle der farver

Dem var der ikke mange privatsamlere, der syntes, at det

på lærrederne, og der skulle være voldsom udtrykskraft.

var morsomt at eje. Så i slutningen af 1970erne var der en

Tiderne var postmoderne, og holdninger og attituder blev

stor hunger i markedet efter kunst, som kunne imøde-

anbragt i et åbent horisontalt felt – alle synspunkter og

komme den klassiske forestilling om, hvordan kunst skulle

idéer havde lige gyldighed og kunne udskiftes efter for-

se ud.

godtbefindende.

I forbindelse med udstillingen DOCUMENTA i begyn-

Endelig kunne køberne igen få noget, som de kunne

delsen af 1980erne opstod en reaktion imod al denne

hænge op på væggen, og der kom rigtig godt gang i mar-

intellektuelt baserede kunst. Reaktionen fik hurtigt beteg-

kedet. Nogle kunstmuseer begyndte at købe vildt ind af

nelsen ’Das heftige Malerei’; olie på lærred og masser af

den allernyeste kunst. Den mere klassisk orienterede del
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af kunstmuseumsmiljøet anså dette for betænkeligt, fordi

Med MALERHJERNE forsøgte vi at tegne et billede af

– som man sagde – man kunne jo ikke vide, om de unge

denne nye gruppe af malere, som med stor overbevisning

kunstnere ville blive til noget.

har manifesteret sig på den danske og også den internationale kunstscene.

Op gennem 1990erne kom så en modreaktion på al det
maleri. Den politisk- og konceptorientede kunst vendte

Det var en udstilling, der var karakteriseret ved en forhol-

tilbage, samtidig med at kunstmarkedet på grund af den

den sig til verden som i en strøm af indtryk og ofte bana-

økonomiske recession i begyndelsen af 1990erne gik ind i

liteter i et kreativt kaos. Der er ikke noget fælles stilmæs-

en mere stille periode.

sigt udtryk, men en høj grad af individualitet. Ikke som i det
gamle maleri for at fortælle verden, hvordan kunstneren

Og så står vi nu, her midt i det ny årtusindes første årti,

har det i dag. Men som en måde at vise verden, hvordan

midt i en reaktion imod modreaktionen. En reaktion, som

den betragtes i dag.

jo så alligevel har været i gang fra slutningen af det forrige
årtusinde, men som nu ses fuldt udfoldet i en lang række

Vores kultur er karakteriseret ved en kolossal spredthed.

nyfortolkninger af maleriet.

Den klassiske hierarkiske opfattelse af værdier er styrtet

Maleri på syre. Anders Brinchs malerier skaber en syret tegneserieverden af monstrøse væsener, udflydende substanser og boblende abstraktioner
– psykedelisk vibrerende discomaleri tilsat elementer af pop og naivisme. Men under den glittede overflade gemmer sig tungere eksistentielle emner.
Som i maleriet Cancer, hvor de forførende farver og glimtende materialer tørner sammen med sygdom og død.
Anders Brinch: Cancer, 2006

Stilstand. Muligheden for at stige i graderne er ikke-tilstedeværende, når trappen til administrationslokalerne smuldrer for vore fødder. Elmgreen & Dragsets
trappe fortæller historien om et bureaukratisk velfærdssamfund, hvis institutioner ekskluderer individet og enhver afvigende betydning. En kras, kulturkritisk
kommentar til et samfund, hvor borgeren er blevet forbruger af varer og anonyme ydelser. Her er værket vist på udstillingen ”The Welfare Show” i Bergens
Kunsthall (26. maj – 21. august 2005).Værket bliver tilpasset til dansk, når det sættes op på ARKEN.
Michael Elmgreen & Ingar Dragset: Social Mobility (Staircase), 2005

sammen. Nu kan man direkte, impulsivt, naivt eller dybt

til nyt håb. Der er en dynamik og en virketrang og en lyst

reflekteret gå til verden og skildre den gennem sit eget

til at kommentere verden i det unge maleri i Danmark,

spejl.

som kun kan give anledning til store forhåbninger til fremtiden.

Derfor viste MALERHJERNE da også værker lige fra det
meget realistiske over det abstraherende til det næsten

Christian Gether

psykedeliske. Der var værker, som synes at sample virkeligheden i en kollageagtig sammenstilling af billeder fra
hverdagen – og så var der de drømmeagtige, fantasy-bil-

De deltagende kunstnere på MALERHJERNE var: Ivan

leder – billeder med et direkte kommunikérbart udtryk

Andersen, Lise Blomberg Andersen, Trine Boesen, Kaspar

og med dyb mening.

Bonnen, Anders Brinch, Morten Buch, Kristian Devantier,
Jens Robert Jørgensen, Eske Kath, John Kørner, Anders
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Tilsammen tegnedes et mangefacetteret billede af verden

W.Ø. Larsen, Allan Otte, Lars Thygesen,Tal R. og Kathrine

i dag. Et billede, som både foruroliger og giver anledning

Ærtebjerg.
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10 års jubilæum. Museet summede af liv, da ARKEN fejrede sin
10 års fødselsdag med gratis adgang og fødselsdagsaktiviteter for
både børn og voksne. Over 1.000 gæster mødte op til gratis
fødselsdagskaffe og kage, workshops i børnerummet, omvisninger
og foredrag med arkitekten bag ARKENs markante bygning,
Søren Robert Lund.

LEDELSESBERETNING

LEDELSESBERETNING
2006 markerede 10-året for indvielsen af ARKEN Museum

Internationalt Samarbejde, og dermed åbne for en ny

for Moderne Kunst. Fødselsdagen blev holdt den 23. marts

lovende udvikling af de perspektiver, som lå de oprindelige

2006 med deltagelse af museets protektor Grevinde

initiativtagere til et museum på Vestegnen på sinde.

Alexandra Christina af Frederiksborg, publikum i alle aldre,
offentlige samarbejdspartnere, private fonde, sponsorer,

Udbygningen af museet indebærer i byggefasen en ind-

kunstnere, kolleger, gallerister, personale for blot at nævne

skrænkning af de gallerier, museet anvender til udstillinger. Af

nogle af de for museet uundværlige grupper. Snart har mere

sikringsmæssige grunde har museets sidegallerier været luk-

end to mio. mennesker siden åbningen besøgt museet, der i

kede for udstillingsvirksomhed i det meste af 2006.

2006 havde over tre hundrede værker i samlingen og 75

Omfanget af udstillinger har af den grund været en anelse

ansatte.

mere beskedent anlagt end normalt, og museet tilpassede
derfor staben til de nye vilkår. Ikke desto mindre præsentere-

Med påbegyndelsen af ARKENs udbygning åbner museet et

de museet fire udstillinger, nye formidlingstiltag og en række

nyt kapitel i sin historie. Efter en række administrative under-

andre fremstød. ARKEN indledte året med udstillingen

søgelser som følge af kommunalreformen, gav Indenrigs- og

DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling.

Sundhedsministeriet på Kulturministeriets foranledning i

Udstillingen præsenterede for første gang i et årti kunstvær-

april 2006 Københavns Amt lov til at genoptage udbygnings-

ker, der på den ene side trækker på 30.000 år gamle koder,

projektet, der var blevet midlertidigt bremset i december

formsprog og fortællinger i den aboriginale kultur og på den

2005. Alle byggeriets parter fra totalentreprenør over arki-

anden side udgør eksempler på en samtidskunst, der høster

tekt, designkonsulent og bygherrerådgiver har sammen med

stor anerkendelse i det globale, kunstfaglige kredsløb.

museet siden arbejdet koncentreret på at realisere udbyg-

Forårets udstilling HOMECITY af den danske billedhugger

ningen af 1.500 m2 yderligere udstillingsgallerier med pause-

Morten Stræde bød med skulpturer, animationer og grafis-

rum, depot og tilhørende aflæsningshal. Den 23. oktober

ke udtryk på en fortælling om den europæiske bys historie

kunne amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen symbolsk

sammenflettet med kunstnerens egen biografi og demon-

tage det første spadestik sammen med museets protektor

strerede byen som både et sanseligt og intellektuelt fæno-

Grevinde Alexandra Christina af Frederiksborg og Lars Abel,

men. Sommerens udstilling MALERHJERNE! Ungt dansk

formand for amtets Udvalg for Undervisning, Kultur og

maleri var den første samlede præsentation af den unge
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danske generation af billedkunstnere, som på ny potenserer

Gennem en generøs donation fra Annie & Otto Johs.

og aktualiserer maleriet, og som for alvor har symboliseret

Detlefs’ Almennyttige Fond kunne museet den 15. marts

den store vækst i offentlig interesse for maleriet og ikke

2006 overrække ARKENs kunstpris til kunstnerduoen

mindst været attraktivt emne for privat købelyst på gallerier

Michael Elmgreen & Ingar Dragset for deres enestående

landet over. Museet gjorde efterfølgende udstillingen gen-

kunstneriske bidrag på den internationale samtidskunst-

stand for yderligere forskningsmæssig granskning gennem

scene. Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond stod

udgivelsen af ARKEN BULLETIN VOL. 3, der netop om-

ikke alene bag ARKENs kunstpris, men donerede også et

handlede det ny maleri i national og international sammen-

værk til ARKENs samling i 2006. Samlingen blev tilføjet ikke

hæng. Heri indgik også en analyse af den danske billedkunst-

mindre end 19 nye værker, som i særlig grad bekræftede og

ner Peter Bonde, med hvem museet i efteråret realiserede

udviklede den internationale profil i museets samling.

totalinstallationen HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier

Understreget ikke mindst med det nytilkomne værk Social

af Peter Bonde. Bonde satte med billeder i dramatiske

Mobility (Staircase) af netop Elmgreen & Dragset.

dimensioner af 4,5 x 12 meter ARKENs kunstakse i spil og
demonstrerede samtidig, hvor hans maleri står lige nu.

Da amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen tog det første spadestik til ARKENs nybyggeri, benyttede hun samtidig

Udstillingen med Peter Bonde kunne bl.a. opleves gennem

lejligheden til både at takke for et tiårigt samarbejde og

museets nye formidlingstiltag ARKcast, der blev lanceret i

ønske museet held med de mange nye udfordringer, som

september 2006. På mp3- eller mp4-afspillere kunne

melder sig med nedlæggelsen af Københavns Amt og

museets gæster bl.a. se videointerview med Peter Bonde,

museets overgang til selvejende institution under Kultur-

historier om ARKENs arkitektur og samtaler med kunst-

ministeriet fra 1. januar 2007. Museet takker Københavns

nere i samlingen, ligesom www.arken.dk for de virtuelle gæs-

Amt for samarbejdet i de 10 år og ikke mindst for den støt-

ter bød på podcasts om udstillinger, samling og kunstnere.

te, Amtet har ydet museet. Samtidig vil museet kvittere for

Projektet blev indledt i 2005 og er i sin udformning et front-

den velvillighed, Ishøj Kommune har vist med en bevilling til

løberprojekt også internationalt. Det er skabt i et samarbej-

museet for 2006-2008 med et stærkere lokalt samarbejde

de med ikke mindst auktionshuset Lauritz.com, der deler

om navnlig moderniseringen af Ishøj Havn og den perspek-

interessen for kunst og ny teknologi med ARKEN.

tivrige plan til udvikling af en kunstakse mellem Ishøj Station
og museet. ARKEN ser naturligvis også frem til at udbygge

Det er for ARKEN afgørende, at et besøg på museet ikke er

samarbejdet med Kulturministeriet og ikke mindst Kultur-

tilrettelagt alene med henblik på en uforpligtende oplevelse,

arvsstyrelsen, der bliver museets hovedtilskudsyder i de

men derimod er baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse,

kommende år. Kulturministeriet gav i efteråret 2006 tilsagn

således at de besøgende får en ny tanke med hjem. Den

om at løfte ARKENs driftstilskud med 0,5 mio. kr. årligt til

forskningsmæssige dimension i navnlig det kuratoriske og

dækning af de stigende omkostninger, der pågår til interna-

museologiske arbejde spiller en stor rolle. Det var derfor

tionale udstillinger.

med stor entusiasme, at museet i 2006 indledte et samarbejde med Roskilde Universitetscenter om praktik, undervisning og et stort anlagt forskningsprojekt.
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Første spadestik. Grevinde Alexandra Christina af Frederiksborg
tog sammen med amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen (ved
siden af grevinden) og Lars Abel, formand for amtets Udvalg for
Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde (bag Vibeke Storm
Rasmussen), et symbolsk første spadestik til ARKENs udbygning.
Direktør Christian Gether (yderst t.v.), privatsekreær Christine Lyng
og bestyrelsesformand Svend Jakobsen (t.h.) så til.

FORVENTNINGER TIL 2007

FORVENTNINGER TIL 2007

En itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini. Typisk amerikansk er hun, som hun ligger der; lidt for rund og lidt
for brændt i stormønstret, pastelfarvet, snæver bikini med formstøbt bh og matchende badehætte. Eller er hun?! Kunne hun
ikke lige så godt nyde solen foran campingvognen i Ishøj Camping eller lytte til børnenes leg på stranden ved Marienlyst.
Duane Hansons Studie til Solbadende kvinde (1990/91) nærer uden tvivl vores stereotype forestillinger om de naive
og usunde amerikanere. Men i virkeligheden er de måske ikke så forskellige fra os selv, som vi gerne
vil tro. En af pointerne med 2007-udstillingen af den amerikanske kunstners livagtige
skulpturer er netop deres almenmenneskelighed.

som de udvalgte værker i ARKENs samling rummer.

Duane Hanson: Studie til Solbadende kvinde (ed. 6/6), 1990/91
©Institut für Kulturaustausch

navne på den hjemlige og internationale kunstscene.

2007 besluttet, at der ikke længere skal betales entré for
besøg i museets butik og café. Hermed er det ambitionen at

Udstillingen forbinder sig med efterårets udstilling GAL

tiltrække flere gæster til butik og café og samtidig tilskynde

KÆRLIGHED – ung kunst i danske privatsamlinger, der opvi-

endnu flere til at besøge museets udstillinger.

ser et imponerende udsnit af både etablerede og helt nye
2007 bliver i høj grad præget af museets udbygning, og på
de indre linier pågår et omfattende arbejde med at forbeMuseets udstillinger bliver suppleret med foredragsrækker.

rede et stærkt aktivitets- og udstillingsprogram for 2008 og

Den populære foredragsrække i 2006 om modernismens

samtidig skabe et kvalitetsløft i den måde museet opleves på

mestre følges op med en ny foredragsrække, og i forbindelse

af de besøgende. Alt fra drift, indretning og service over

med Duane Hanson-udstillingen tilbyder ARKEN de besø-

kommunikation og økonomi gennemgås for at sikre, at

gende en række foredrag ved bl.a. tidligere minister Svend

ARKEN kan genåbne som et styrket museum.

Auken, redaktør og studievært på DR Kim Bildsøe Lassen og

Med indgangen til 2007 tager ARKEN hul på den sidste fase

Igen i 2007 uddeles ARKENs kunstpris til en fremtrædende

i museets udbygning. Museets forventninger til 2007 retter

samtidskunstner, der igennem sit høje internationale niveau

sig derfor dels mod at realisere det bedst mulige udstillings-

og globale udsyn i særlig grad bidrager til udviklingen af den

program, så gæster og samarbejdspartnere fortsat vil kunne

eksperimenterende, nytænkende og debatskabende sam-

få del i nye oplevelser af moderne kunst og samtidskunst,

tidskunst. Annie og Otto Johs. Detlefs, der står bag ARKENs

dels mod det intense arbejde med at sikre, at byggeriet

kunstpris, har i 2007 besluttet at indstifte ARKENs rejse-

realiseres af høj kvalitet og afsluttes til tiden. I samme om-

legat, der har til formål at fremme unge danske kunstnere

bæring fortsættes en gennemgående udvikling og profes-

og kuratorers kendskab til og dialog med den internationale

sionalisering af alle led i museets organisation.

kunstscene. Der uddeles to portioner à 50.000 kr. den 15.
marts 2007; samme dag, som vinderen af ARKENs kunstpris begaves med 100.000 kr.

– Skulpturer af den amerikanske drøm. For første gang i 30
år præsenteres i Danmark en soloudstilling af Hansons

Sommeren byder på et udvalg af værker fra ARKENs sam-

fascinerende menneskeskikkelser, der både humoristisk og

ling i udstillingen MENNESKEBILLEDER – fra ARKENs

melankolsk skildrer hverdagen i den amerikanske kultur og

samling. Udstillingen demonstrerer kunstens fremstilling

samtidig ægger den danske besøgendes fascination og

og refleksion af menneskets sammensatte karakter med

mulige identifikation med Hansons figurer, der har et såkaldt

et stærk fokus på de vilkår, samtiden udlægger, for den

hyperrealistisk formsprog. På ARKcast kan man se og høre

moderne tilværelse. Kærlighed, omsorg, men også grisk-

om udstillingen og skulpturerne.

hed, forfængelighed og bedrag indgår i den motivkreds,
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Kommunalreformen betyder, at Københavns Amt nedlæg-

amerikansk kultur og kunst og vores forhold til USA.

ges, og fra 1. januar 2007 vil ARKEN være en selvejende
institution under Kulturministeriet, der yder det offentlige

FORVENTNINGER TIL 2007

ARKEN indleder året med udstillingen DUANE HANSON

journalist og anmelder Bo Tao Michaëlis, der alle adresserer

Med indførelsen af fri entré til Statens Museum for Kunst og

hovedtilskud. Dette betyder bl.a., at museet får nye vedtæg-

Nationalmuseet besluttede Kulturministeriet at gøre

ter. Som følge heraf afgår den tidligere bestyrelse med

adgangen til kulturarven lettere. Det har skabt en konkur-

udgangen af marts 2007. 1. april 2007 vil en ny bestyrelse,

renceforvridende situation for museer, der har samme mål-

der afspejler de forandrede vilkår i museets forankring, være

grupper og i vid udstrækning samme opgave. Det gælder

udpeget.

bl.a. ARKEN. Museet kan ikke tilbyde fri entré, men har for

En særlig fødselsdagsgave. Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (i midten) overrakte
ARKEN en ganske særlig fødselsdagsgave,
da muset fejrede sin 10 års-fødselsdag: En
check på 1 mio. kr. – den første af i alt tre;
1 mio. kr. årligt i årene 2006 – 2008. Beløbet
er tænkt som et bidrag til forberedelse og
gennemførelse af udbygningen. Samtidig med
udbygningen planlægger Ishøj Kommune en
modernisering af Ishøj Havn, der vil gøre
området omkring museet endnu mere
attraktivt, ligesom kommunen og ARKEN er
indgået i et samarbejde om udviklingen af en
kunstakse mellem Ishøj Station og ARKEN.
(t.v. bestyrelsesformand Svend Jakobsen, t.h.
direktør Christian Gether)
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Sejlet er strøget. For at gøre plads til udbygningen
blev et af ARKENs karakteristiske sejl fjernet. Det ni
tons tunge, 24 meter lange og 18 meter brede sejl fik
påspændt wires, blev løsnet fra soklerne m.m., inden
det endelig kunne løftes af. Det kommer tilbage igen,
når udbygningen er færdig.

1.500 ekstra m2 udstillingsrum tog så småt form på

Den midlertidige afbrydelse i byggeprocessen skyldtes, at

ARKENs nord-fløj i løbet af 2006. De nye rum kommer til

Kulturministeriet som følge af kommunalreformen ønske-

at ligge på siden af de eksisterende gallerier. De er præget

de at foretage en række administrative, tekniske og øko-

af stor enkelhed og ligger som fire, store bokse i kontakt

nomiske undersøgelser af byggeriet og museets økono-

med hinanden. Udover udstillingsrum bliver der også ind-

miske bæredygtighed i den efterfølgende driftsudvidelse.

rettet en udstillingslounge, hvor museets gæster kan holde

Byggesagen blev genåbnet i slutningen af april 2006.

pause fra udstillingerne, læse og nyde udsigten over

Projektgruppen, bestående af repræsentanter fra

Strandparken og Ishøj Havn. Udbygningens facader kom-

Hoffmann, C.F. Møller, Moe & Brødsgaard, Søren Robert

mer til at harmonere med den eksisterende facades pro-

Lund Arkitekter, COWI og ARKEN, blev hurtigt samlet

portioner. Kunstaksen vil stadig fremstå som ARKENs

igen og konkretiseringen af byggeprojektet igangsat.

markante hovedrum. Endnu er murene til de nye rum ikke
rejst, men de vigtige forberedelser: udgravning, pilotering

Projektgruppens første opgave var at revurdere og juste-

osv. er godt i gang efter et mindre ophold i processen.

re den oprindelige tidsplan efter de nye forhold. På grund
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af forsinkelsen skulle råhuset bygges i vinterhalvåret frem

jekt for at belyse de langsigtede udviklingsmuligheder for

for i sommerhalvåret som oprindeligt planlagt, ligesom

havnen, og moderniseringen af havneområdet og

den store aktivitet i byggebranchen spillede ind.

Strandparken vil tilføre publikums oplevelse et løft, der
rækker ud over kunsten.

Parallelt med justeringen af tidsplanen blev byggepladsen
forberedt: ARKENs udendørsskulpturer skulle flyttes, skur-

ARKEN ser frem til i det kommende år at fortsætte de

byen blev etableret, og meget hurtigt kom den første

konstruktive drøftelser med Ishøj Kommune.

entreprenørmaskine på plads, pilotering af 480 pæle foretaget og en lang række andre aktiviteter igangsat afpasset

I 2007 vil der pågå flere aktiviteter, der både underbygger

med museets drift.

og underbygges af udbygningen; der arbejdes med en
generel modernisering og et visuelt løft af museet og de

Den 23. oktober, inden de store maskiner tog fat på at

eksisterende bygninger.

udgrave kælderen, blev det officielle første spadestik taget.
ARKENs protektor Grevinde Alexandra Christina af

ARKEN ser udbygningen af museet som en enestående

Frederiksborg, amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen

mulighed for at relancere museet. Derfor vil ”Det ny

og kulturudvalgsformand Lars Abel tog hver et spadestik

ARKEN”, der åbner med udbygningen i januar 2008, være

ved et arrangement for museets ansatte, samarbejdspart-

meget mere end de nye udstillingsrum. Der bliver flere og

nere m.fl.

endnu bedre udstillinger, en samling af samtidskunst med en
stærk international profil, som for første gang kan vises per-

I løbet af 2006 har ARKEN og Ishøj Kommune haft en

manent, nye publikumstiltag og markante indsatsområder.

konstruktiv og inspirerende dialog om, hvordan netop
omgivelserne ved ARKEN kan udvikles i sammenhæng
med museets udbygning. Samarbejdet handler bl.a. om,
hvordan den arkitektoniske helhed i landskabet – og dermed oplevelsen af det – kan styrkes ved at skabe bedre
sammenhæng mellem Strandparken, ARKEN og Ishøj
Havn. Ishøj Kommune har iværksat et perspektivrigt pro-
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Skulptur i luften. ARKENs udendørs-skulpturer måtte også
vige for byggepladsen. Olafur Eliassons 8900054 (1996) bliver
kørt hen til sin nye placering foran museet.

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER
I 2006
2006 var et særligt år for ARKEN, hvor museet gennem flere

omgivelser og byens rum på, og hvordan vi beskriver dem

udstillinger satte spot på samtidskunst – og i særdeleshed

gennem mere eller mindre videnskabelige systemer og

maleriet.

strukturer. HOMECITY satte fokus på de forestillinger, som
vi gør os om byen, og på hvordan de fysiske rammer påvir-

Året begyndte med en større præsentation af australsk abo-

ker os følelsesmæssigt og intellektuelt.

riginal kunst. Udstillingen DRØMMETID – Aboriginal kunst
fra Ebes’ samling gav gæsterne mulighed for at stifte

Hen over sommeren viste ARKEN udstillingen MALER-

bekendtskab med samtidskunst skabt i en fjern verdensdel

HJERNE! Ungt dansk maleri. Udstillingen tog en pejling af det

af de oprindelige australiere. Samtidig illustrerede udstil-

nye figurative maleri, som har vundet kunstnerisk fodfæste

lingen en udvikling, som særligt de seneste årtier har været

siden midten af 1990erne. Her er billedsproget lige så mang-

markant: udvidelsen af Vestens kunstneriske verdenskort.

foldigt som de motiver og temaer, der tages op: Fra sublime

Udstillingen havde således til formål at vise, at den aborigi-

landskaber og fantastiske drømmesyn til landevejens bonde-

nale kunst i løbet af de senere år er blevet en aktiv medspil-

gårde og hverdagens almindelige situationer. ARKEN har

ler på den globale samtidskunstscene, og at det unikke form-

igennem de senere år erhvervet en væsentlig samling af det

sprog ikke blot bør tillægges etnografisk, men også æstetisk

nye figurative maleri. Det var nogle af disse billeder, som blev

betydning. Udstillingen præsenterede mere end 100 maleri-

vist på udstillingen sammen med en række værker hentet

er. Den kunne opleves fra februar til august.

udefra – heriblandt malerier af de helt unge kunstnere, som
i disse år tager deres afgang fra Kunstakademiet. Udstillingen

I foråret præsenterede ARKEN tillige udstillingen MORTEN

viste i alt 46 malerier.

STRÆDE – HOMECITY i museets grafikgalleri. Udstillingen
viste en totalinstallation af den danske billedhugger Morten

I efteråret fyldte maleren Peter Bonde ARKENs kunstakse

Stræde. Installationen bestod af 200 computertegninger, syv

med en totalinstallation af nye malerier skabt specielt til

skulpturer, fire animationsfilm, 20 tegninger og en modelby.

udstillingsrummet. Udstillingen HI BOB – Greatest Hits.

Udstillingen handlede om kunstnerens liv og personlige erin-

Nye malerier af Peter Bonde præsenterede Peter Bondes

dring, den kollektive historiske bevidsthed og den europæi-

aktuelle afsøgninger af maleriet i et udvidet felt. Den var

ske bys historie. Strædes installation, der i sit udgangspunkt

et meget sanseligt og monumentalt bud på, hvor samtids-

var selvbiografisk, tematiserede den måde, vi sanser vores

maleriet står nu.
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Af en anden verden. Umiddelbart ligner de aboriginale
billeders karakteristiske dekorative mønstre abstrakte malerier fra
mellemkrigstidens kunst i Europa og USA. Men dét, der, for en
vestlig betragter, kan ligne følelsesfuldt maleri uden konkret indhold, er
faktisk figurative billeder. De forestiller helt bestemte landskaber,
hellige steder, vegetation og dyrespor, som har både symbolsk og
praktisk betydning for den oprindelige australske befolknings identitet
og daglige livsførelse i ødemarken.
ARKENs direktør Christian Gether (nr. 2 t.v.) fortæller Grevinde
Alexandra Christina af Frederiksborg, privatsekrektær Christine Lyng
(t.v.) og museets bestyrelsesformand Svend Jakobsen om de aboriginale
symboler og motiver ved ferniseringen på DRØMMETID – Aboriginal
kunst fra Ebes’ samling.

UDSTILLINGER

UDSTILLINGER
DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling

● Der blev udformet formidlingsark

11. februar - 13. august 2006

● Antal besøgende i perioden: 46.573

● Udstillingen bestod af 114 malerier
● I børnerummet udstilledes desuden 35 objekter
● Realiseret i samarbejde med udlåner Hank Ebes,
direktør, Aboriginal Gallery of Dreamings, Melbourne

MALERHJERNE! Ungt dansk maleri
17. juni - 6. august 2006

● Installeret i Kunstaksen

● Udstillingen bestod af 43 malerier

● Der blev trykt 2.500 engelsksprogede guides med

● Realiseret i samarbejde med de unge kunstnere og

forklaringer til udstillingens malerier

deres gallerier

● Der blev udformet formidlingsark

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleriet og Lille Galleri

● Antal besøgende i perioden: 51.450

● Udstillingens kunstnere blev præsenteret i ARKEN
BULLETIN VOL. 3
● Der blev udformet formidlingsark

MORTEN STRÆDE – HOMECITY

● Antal besøgende i perioden: 11.538

11. marts - 30. april 2006
● Udstillingen bestod af 7 skulpturer, 4 animationsfilm,
20 tegninger, 200 computerprints, modelby

HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde

● Realiseret i samarbejde med kunstneren

16. sepember 2006 - 14. januar 2007

● Installeret i Grafikgalleriet

● Udstillingen bestod af 31 malerier

● I forbindelse med udstillingen udgav ARKEN et

● Realiseret i samarbejde med kunstneren

katalog på CD-rom
● Der blev udformet formidlingsark
● Antal besøgende i perioden: 17.031

● Installeret i Kunstaksen
● Udstillingen blev præsenteret i ARKEN BULLETIN
VOL. 3
● Der blev udformet formidlingsark
● Antal besøgende i perioden: 20.568

ARKENS SAMLING
6. maj - 31. december 2006
Billede på billede på billede. I Peter Bondes malerier og skulpturer
finder man både materialer, der signalerer det værdiløse, billige og
eksperimenterende, og traditionelle materialer som oliemaling og
lærred. Han kombinerer private fotografier, video, maling og spejle
og udnytter dermed maleriets evne til at opsluge alle de billedformer,
der præger den moderne medievirkelighed. Hans billeder leverer
ansatser til fortællinger, der dog aldrig samler sig til en færdig form i
maleriernes collagelignende opbygning.

● Udstillingen bestod af 23 værker fra ARKENs samling
● Hovedvægten lå på at vise nyere erhvervelser inden
for skulptur og maleri
● Installeret i Grafikgalleriet

Peter Bonde: Untitled (Tom’s Mistake), 2006
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UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2006
CHRISTIAN BOLTANSKI
Les lits, 1997-98
Udlånt til ”Christian Boltanski.Time”, Institute Mathildenhöhe, Darmstadt, 12. november 2006 – 11. februar 2007

ARKEN indsamler dansk, nordisk og international kunst.

gennem en række tekster om kunstnere i samlingen på

OLAFUR ELIASSON

Indsamlingen retter sig mod samtidskunst, dvs. kunstværker

www.arken.dk og gennem lyd- og filminterviews med kunst-

Carthographic Series II, 2002

fra perioden efter 1990.To røde tråde løber igennem sam-

nere i samlingen. I løbet af 2006 viste museet desuden en

Udlånt til “Bjerge – fra Willumsen til Parfyme”, Herning Kunstmuseum, 20. februar – 12. juni 2006

lingen. Den ene er kunst, der handler om det moderne

mindre særudstilling af værker fra ARKENs samling i

menneskes eksistens. Den anden linje fokuserer på den

Grafikgalleriet. Udstillingen havde fokus på det unge, figurati-

PETER HOLST HENCKEL

kunst, der gennem nye former, materialer og medier hand-

ve maleri og den ny skulptur.

World of Butterflies, 2002
Udlånt til “Svävande Fjäril – Rytande Tiger”, Borås Konstmuseum, 15. juni – 24. september 2006

ler om selve kunstbegrebet. Indsamlingen af samtidskunst
fortsatte i 2006, hvor der blev erhvervet eller doneret 19

ARKENs samling er 100% dokumenteret, og museet afsæt-

nye værker til samlingen.

ter årligt væsentlige ressourcer til den fortsatte registrering

JEFF KOONS

og dokumentation af værker i samlingen. I 2006 påbegyndtes

Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997

ARKENs samling hører til blandt de mest markante samling-

en gennemgang af samtlige deponeringer i ARKENs samling

Udlånt til “Skønhedspletter”, Kunsthallen Brandts, 15. september 2006 – 3. januar 2007

er af samtidskunst i den danske museumsverden. ARKEN

med henblik på en skærpelse af samlingens profil. Endvidere

søger løbende at styrke museets erhvervelsesvirksomhed.

foretog museet en gennemgang af samlingens værker med

JOHN KØRNER

Dette sker gennem grundig research, besøg på centrale

henblik på aktuelle konserveringsmæssige behov. Museet

BIO LAND, 2001

udstillinger og kunstmesser i Europa samt via aktiv fundrai-

igangsatte efterfølgende det konserveringsmæssige arbejde i

Udlånt til “Bjerge – fra Willumsen til Parfyme”, Herning Kunstmuseum, 20. februar – 12. juni 2006

sing med henblik på nyindkøb.

samarbejde med Fælleskonserveringen Øst.
JOHN KØRNER

ARKEN arbejder løbende med at synliggøre og formidle

Night at Stage, 2002

museets kunstsamling på en aktuel og vedkommende måde.

Udlånt til “John Kørner – BANK”,ARoS Aarhus Kunstmuseum, 13. juni – 10. september 2006

Dette sker under overskriften ”Synlig samling”. En nyskabelse i 2006 var museets digitale formidling af ARKENs sam-

TAL R

ling, hvor billeder af samtlige værker i samlingen blev gjort til-

Blokeret Dør, 2000

gængelige via en skærm i museets Grafikgalleri og via

Udlånt til “Bjerge – fra Willumsen til Parfyme”, Herning Kunstmuseum, 20. februar – 12. juni 2006

ARKcast. Derudover formidlede ARKEN museets samling
MORTEN SCHELDE
Yndigt. Den amerikanske kunstner Jeff Koons udfordrer
bevidst opfattelsen af kunst som finkultur og skaber i
stedet værker, der er forførende blandinger af reklameæstetik, legetøj og kitsch. Her er det amatørens forkærlighed for nydelige blomsteropstillinger, der danner forlæg for
et billede, som lyser langt væk af banalitet – både i motiv
og teknik.Ved at udfordre grænserne for den gode smag
stiller Koons et provokerende spørgsmålstegn ved den
moderne kunsts sædvanlige elitære status.

Red Hand in the Sky, 2005
Udlånt til “Treasure Island, Dear Tiger!”, Museum der Bildenden Künste, Leipzig, 13. april – 21. juni 2006
DAVID SCHNELL
Hochbahn, 2000
Udlånt til “Schilderkunst Nederland – Deutschland Malerei”, GEM/Gemeentemuseum Den Haag,
21. oktober 2006 – 22. januar 2007

Jeff Koons: Untitled, 2001
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NYE VÆRKER I ARKENS SAMLING

ERHVERVELSER

Der blev i alt erhvervet og doneret 19 værker af danske

muliggjort gennem generøse donationer og tilskud fra pri-

og internationale samtidskunstnere til samlingen i 2006.

vate fonde. Det drejer sig om værker af Marc Quinn,

Mange af disse værker vil blive præsenteret, når museet

Damien Hirst, Andreas Golder, Elisabeth Toubro og

åbner med sin nye udbygning i 2008.

Anders Brinch. De gavmilde donationer er af uvurderlig

KØB
PET BARTL-ZUBA
Die Meute (Blue), 2006
Blyant, oliepastel og tusch på papir
150,2 x 264,2 cm

betydning for museets indsamling af samtidskunst.
2006 var et år, hvor ARKEN i særlig grad satte fokus på at
styrke samlingen gennem markante indkøb.

Museets repræsentation af nordisk samtidskunst

Museet reformulerede sin indkøbspolitik såle-

blev styrket i 2006 gennem erhvervelser af

des, at ARKEN nu i endnu højere grad end tid-

væsentlige værker af Michael Elmgreen & Ingar

ligere bestræber sig på at erhverve større, mar-

Dragset og Jeppe Hein. Endvidere satte museet

kante værker til samlingen.Værker som gør en
afgørende forskel nationalt og internationalt.

”tegningen” på dagsordenen som nyt satsningsområde og erhvervede inden for
dette område tre værker af Morten

Endvidere bør det fremhæves, at mange af
museets centrale nyerhvervelser i 2006 var

Kropssprog. En gravid kvinde poserer i en
klassisk hyldest til livet, men på den ene halvdel
af hendes krop er huden skrællet af, så kroppens
kødelige indre afsløres. Den britiske kunstner
Damien Hirst har opnået international
berømmelse med sine undersøgelser af de
eksistentielle udfordringer, der møder mennesket
i nutidens højtudviklede samfund. Centralt i hans
værk står fascinationen af døden, vores skræk
for kroppens forfald og vores ønske om sundhed og et langt liv. Han undersøger medicinen
og videnskaben som en moderne erstatningsreligion, der erstatter spirituelle spørgsmål med
kemiske løsninger.
Damien Hirsts: Corruption, 2004
Gave fra Jytte Dresing
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Schelde og Pet Bartl-Zuba.

PET BARTL-ZUBA
Wird schon wieder, 2004
Blyant og oliepastel på papir
150,3 x 232,7 cm
PETER BONDE
Untitled (Tom’s Mistake), 2006
Blandede medier
240 x 400 cm
ANDERS BRINCH
Cancer, 2006
Alkyd, glimmer, tekstil og pailletter
på lærred
402 x 253 cm
MICHAEL ELMGREEN & INGAR
DRAGSET
Social Mobility (Staircase), 2005
Blandede materialer
700 x 200 x 430 cm
MONA HATOUM
Misbah, 2006
Blandede medier, ed. 1/6
60 x 36 x 30 cm
JEPPE HEIN
Spiral Labyrinth, 2006
Højglanspoleret spejl og
metalramme
230 x 525 x 600 cm

PETER HOLST HENCKEL
Explaining Hope to a Child
Lambda C-print
150 x 120 cm
PETER HOLST HENCKEL
Explaining Contradiction to a Child
Lambda C-print
150 x 120 cm
DAMIEN HIRST
Corruption, 2004
Bronze, ed. 3/35
62,5 x 40 x 33 cm
SØREN JENSEN
Uden titel, 2005
Blandede materialer
320 x 247 x 247 cm
JEFF KOONS
Untitled, 2001
Litografi, ed. 6/150
105,1 x 74,7 cm
MORTEN SCHELDE
Red Hand in the Sky, 2005
Blyant på papir
200 x 150 cm
LARS TYGESEN
Stald, 2006
Olie på lærred
250 x 200 cm

DONATIONER
ANDERS BRINCH
Corrosion of Perception, 2006
Blandede materialer
240 x 120 x 120 cm
Gave fra TrygVesta
ANDREAS GOLDER
Gekackt non est pictum, 2006
Olie og lak på lærred
232,5 x 300,5 cm
Gave fra Annie & Otto Johs.
Detlefs’ Almennyttige Fond
MARC QUINN
Stripped (Blockhead Again), 1996
Blandede materialer
183 x 63,5 x 45,7 cm
Gave fra Jytte Dresing
ELISABETH TOUBRO
Hårarabesk 1, 1998
Glasfiber, stål, træ
280 x 180 x 180 cm
Gave fra kunstneren og
Galerie Mikael Andersen
ELISABETH TOUBRO
Tavle (1), 1998
Kridt og tavlelak på finér
9 sammenhørende tavler
à 50 x 50 cm
Gave fra kunstneren og
Galerie Mikael Andersen
OPHØRT DEPONERING
LARS MIKKELSEN
Bogstaver B A R (Fra Bar HERMES),
u.å.
Bemalede aluminiumsbogstaver
Variable mål
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FORSKNING

FORSKNING

FORSKNING

egen samling og udstillinger som centrale problemstillin-

“det naive” som en central strategi i dansk samtidsmaleri.

ger inden for nutidskunsten og den aktuelle kunstteori.

Tidsskriftets tema om maleri skabte en forskningsbaseret
klangbund for museets udstillingsaktiviteter i 2006 og under-

I efteråret 2006 udgav museet et nyt nummer af ARKEN

støttede museets indsamlingsvirksomhed med forsknings-

Bulletin, som havde samtidsmaleriet som tema. De otte

baseret viden.

artikler i nummeret omhandlede maleri af både danske og
Forskning er et strategisk satsningsområde for ARKEN.

forskningsbaserede udstillingskoncepter på et højt internationalt niveau. Museet brugte 2006 på at etablere en

ARKENs forskningsvirksomhed knytter sig til særudstilling-

langsigtet planlægning af sit udstillingsprogram, på

erne, til hovedområderne for erhvervelsesvirksomheden

forskningsunderbygning af udstillingerne og ikke mindst på

og til museologiske problemstillinger. Forskningen, som

at retænke ARKENs udstillingsprofil, så museet i endnu

både indbefatter grundforskning og anvendt forskning,

højere grad er på forkant, når det gælder fornyelsen af

sker med henblik på at producere ny viden, indsigt og

museumsinstitutionen. Resultatet af dette langsigtede

erkendelse. Den rummer en teori- og metodeudviklende

arbejde bliver synligt, når museet åbner sin nye tilbygning

dimension. Samtidig er forskningen problemorienteret og

i januar 2008.

rettet mod at realisere konkrete udstillinger eller projek-

FORSKNING FREMOVER

ler af Dorthe Rugaard Jørgensen, museumsinspektør på

ARKEN søger løbende at styrke kvaliteten og omfanget af

ARKEN, og Peter Doroshenko (US) om den danske kunst-

den kunsthistoriske forskning. Denne udvikling vil fortsætte i

ner Peter Bonde. Christian Gether, direktør på ARKEN, in-

2007 med øget fokus på forskningssamarbejde og etable-

troducerede den unge russiske kunstner Andreas Golder;

ringen af en forskningsstrategi for ARKEN.

Gregory Williams (US) gav en kritik af fænomenet The New
Leipzig School; Rosemary Betterton (UK) behandlede malerne Kathrine Ærtebjerg og Tal R i en artikel om køn og krop
i maleriet; Jonathan Harris (UK) diskuterede kunstkritikkens
status i lyset af samtidsmaleriet; og Lytle Shaw (US) reflekterede kritisk over det kontekstuelle og hybride samtids-

ter i forbindelse med samlingen. Målet med ARKENs

MUSEOLOGISK FORSKNING

forskning er at skabe og anvende ny viden om kunsten til

– ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER

gavn for museet, de konkrete produktioner, de besøgende,

Som led i ARKENs ønske om at styrke den museologiske

kunstverdenen og samfundet.

forskning og samarbejdet med landets øvrige forskningsinstitutioner har museet gennem 2006 haft en udbytterig dialog

I 2006 har forskningen stået højt på museets dagsorden. I

med Roskilde Universitetscenter omkring et større

august 2006 indleverede ARKEN sin forskningsevaluering til

forskningssamarbejde.

Kulturarvsstyrelsen. Forskningsevalueringen var et af flere
bidrag til en større kvalitetsvurdering, som Kulturarvs-

Forskningssamarbejdet, som har en strategisk institutionel

styrelsen havde udtaget ARKEN til i 2006. Museet forventer

karakter, vil blive formaliseret i 2007. Samarbejdet vil

at få resultatet heraf med Kulturarvsstyrelsens sammenfat-

omfatte undervisning, praktik og et flerårigt forskningspro-

tende rapport i 2007. ARKENs kunstfaglige medarbejdere

jekt. Det bidrager til en forskningsunderbygget udvikling af

deltog i 2006 i danske og internationale forskningsseminarer

kulturinstitutionen ARKEN og vil være med til at kvalifice-

om billedkunst og museologi. Museets kunstfaglige medar-

re det arbejde, som pågår i museets forskellige afdelinger.

bejdere publicerede artikler i ARKENs egne udgivelser samt
en peer-review artikel og en oversættelse i eksterne

KUNSTHISTORISK FORSKNING – ARKEN BULLETIN

forskningsudgivelser.

Hver andet år udgiver ARKEN forskningstidsskriftet
ARKEN Bulletin. Det er et forum for en løbende kunsthis-

UDSTILLINGSBASERET FORSKNING

torisk og filosofisk diskussion af centrale problemstillinger.

I 2006 arbejdede ARKEN intenst med at udvikle nye

Tidsskriftets forskningsemner udspringer af såvel museets
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internationale kunstnere. Nummeret indledtes med to artik-

maleri. Stine Høholt, overinspektør på ARKEN, analyserede

Spejlinger af spejlinger. I Jeppe Heins Spiral Labyrinth
møder man en myriade af brudte og splintrede refleksioner.
Gitterværkets polerede stål forvirrer blikket og fordobler
betragterens eget billede i en uendelig række af spejlinger og
genspejlinger. Denne leg med betragterens sanseapparat og kropslige omverdenserfaring står centralt i Jeppe Heins minimalistiske
værker. Frem for at stå som en passiv betragter involverer hans
værker os som deltagere i interaktive forløb, hvor dialogen mellem
krop, skulptur, arkitektur og sted er sat i centrum.
Jeppe Hein: Spiral Labyrinth, 2006

Pris på kunsten. Den 15. marts 2006 uddelte ARKEN for første
gang ARKENs kunstpris. Prisen er på 100.000 kr. De glade modtagere
var kunstnerparret Michael Elmgreen (yderst t.h.) og Ingar Dragset
(i midten i mørkt tøj), der modtog prisen for deres kompromisløshed,
nytænkning og enestående internationale niveau.ARKENs kunstpris
er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond.
Den blev overrakt kunstnerne af Otto Johs. Detlef (yderst t.v.) og
Marianne Meyer Clausen.

ARKENS KUNSTPRIS

ARKENS KUNSTPRIS
Doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond
En markant nyskabelse i 2006 var indstiftelsen af ARKENs

Den første prismodtager var kunstnerduoen Michael

kunstpris, som foruden æren betænker prismodtageren

Elmgreen (f. 1961) & Ingar Dragset (f. 1969), der bor i Berlin

med 100.000 kr.

og har arbejdet sammen siden 1995. Elmgreen & Dragset
har skabt en række kompromisløse og eksperimenterende

ARKENs kunstpris er doneret af Annie & Otto Johs.

skulpturer og installationer. Deres værker stiller kritiske

Detlefs’ Almennyttige Fond og blev første gang uddelt ons-

spørgsmål til samfundet, menneskers indbyrdes forhold og

dag 15. marts 2006. Kunstprisen tildeles en samtidskunstner

institutioner som fx kunstmuseet.

eller kunstnergruppe, som har markeret sig med et enestående bidrag på den internationale samtidskunstscene.

Da prisoverrækkelsen fandt sted, var Elmgreen & Dragset
repræsenteret i ARKENs samling med en skulptur. I 2006

Prisen gives for en kunstnerisk indsats, der gennem sit høje

erhvervede museet yderligere et værk til samlingen, en

internationale niveau og globale udsyn i særlig grad bidra-

installation med titlen Social Mobility (Staircase).

ger til udviklingen af den eksperimenterende, nytænkende
og debatskabende samtidskunst. Prisen uddeles hvert år på
ARKEN.

Hvad er meningen? Værket ligner et glemt arbejdsredskab og står på udstillingen som et fremmedelement,
der ikke hører hjemme blandt de udstillede malerier og
fotografier. Men sækkevognen er fordoblet og frarøvet
både formål og funktionsdygtighed. En genstand der
stikker af fra vores normalitetsbegreber og peger på
rationalitetens grænser. Med en readymade-skulptur som
den fordoblede sækkevogn viderefører Elmgreen og
Dragset Marcel Duchamps historiske leg med etablerede
værdisæt og genstande hentet direkte ude i hverdagslivet.
Michael Elmgreen & Ingar Dragset:
Coupled, Fig.2, (Front to Front), 2001
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FORMIDLING

FORMIDLING &
SKOLETJENESTE
ARKcast – ET DIGITALT FORMIDLINGSINITIATIV

samling, arkitektur og børn og unge (www.arken.dk/arkcast).

ARKEN har formidling som et af sine strategiske fokuspunk-

Ca. en gang om måneden podcastede museet en episode,

ter. I september 2006 lancerede ARKEN et helt nyt formid-

som abonnenterne automatisk modtog.

lingsinitiativ – ARKcast. Hermed markerede museet sig i
front med hensyn til digital formidling.

ARKcast WORKSHOPS
Med lanceringen af ARKcast fik ARKEN et digitalt værksted

ARKcast er et podcasting-initiativ, hvor ARKEN producerer

med otte iMacs. Her kan de besøgende være med til at

videoepisoder og filmklip om museets udstillinger, arkitektur

skabe fremtidens kunstformidling. I ARKENs digitale værk-

og samling. Episoderne kan de besøgende enten abonnere

sted kan skoleklasser og ARKENs gæster producere deres

på og nedtage på egen mp3- eller mp4 afspiller eller opleve

helt egne ARKcast-episoder, som offentliggøres på ARKENs

på ARKENs hjemmeside. Endelig kan de besøgende også

weblog under www.arken.dk. I 2006 afholdt museet både

opleve ARKcast på museet ved lån af en såkaldt iPod.

offentlige workshops og særlige workshops for gymnasie-

ARKEN har investeret i 30 video-iPods, som de besøgende

elever, seminariestuderende og de ældste folkeskoleelever.

gratis kan låne på museet. På ARKENs iPods kan man ud
over at opleve videoepisoderne se ARKENs digitaliserede

Workshoppen var meget vellykket. Eleverne tilegnede sig

samling. På den måde har publikum fået let adgang til foto-

kunstfaglig viden og en mere refleksiv tilgang til både kunst

grafier af samlingen.

og kunstformidling i arbejdet med at producere og redigere
video-anmeldelser af udstillingen HI BOB – Greatest Hits.

ARKcast er muliggjort gennem samarbejde med

ARKcast for alle. I september lancerede ARKEN en ny måde at fortælle gæsterne om kunsten på: ARKcast – en sammentrækning af ARKEN og
podcast – er baseret på podcasting, en række udsendelser produceret og udsendt af ARKEN om kunsten. ARKcast kan ses og høres på, og nedtages fra,
museets hjemmeside. Men gæsterne kan også låne gratis video-iPods på museet. De blev introduceret i forbindelse med åbningen af efterårets udstilling
HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde. Her er det ARKENs bestyrelsesformand Svend Jakobsen og Elly Jakobsen, der afprøver det nye tiltag.

Nye malerier af Peter Bonde.

Lauritz.com, der er projektets hovedpartner og som sam-

midler man kunst? Undervisningsmaterialet tager udgangs-

DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling kunne

men med ARKEN deler interessen for formidling af kunst via

E-LEARNING

punkt i ARKENs praksis og samling, men materialet kan bru-

børn høre Emma og William fortælle om aboriginerne og

nye medier. Projektet er endvidere blevet til med sparring

Med den nye gymnasiereform stilles der nye og større krav

ges særskilt på gymnasiet. Evalueringen af undervisningsma-

deres kunst samt deltage i konkurrencer. Ved udstillingen

og støtte fra Humac, der er distributør af Apple i Danmark,

til elever, der vælger faget Billedkunst. For at imødekomme

terialet viser, at materialet har museologiske og kunstfaglige

HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde fun-

Skoletjenesten, Danske Bank Initiativpulje og Kulturarvs-

de nye krav har ARKEN i samarbejde med to specialestude-

læringspotentialer, der bekræfter behovet for e-learning;

gerede siden som platform for ARKcast til børn. Disse

styrelsen.

rende fra RUC udviklet et e-learning materiale om samtids-

både når e-learning udfoldes i samspil med et besøg på

ARKcasts bestod bl.a. af en video, hvor børn fra Ishøj

kunst, museologi og kuratering. Materialet består af elevtek-

ARKEN og alene ved brug på en uddannelsesinstitution.

interviewede billedkunstneren Peter Bonde.

PODCASTING

ster, lærervejledning, opgaveark og videofiler. Videoerne er

ARKEN begyndte at podcaste i september 2006. Museet

en række videointerviews, hvor medarbejdere fra ARKEN

BØRNERUMMET ONLINE

lancerede 17 episoder, som kan downloades fra hjemmesi-

interviewes om forskellige aspekter af museets praksis som

Børnerummet online blev lanceret i 2005, som en internet-

den. Episoderne er fordelt i følgende kategorier: udstilling,

fx hvad er en samling?, hvad er god kunst? eller hvordan for-

side for og med børn. Siden følger udstillingerne. Under
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AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE
DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling

Arrhenius værk fra samlingen A-Z (2002) kunne børn i en

11. februar - 13. august 2006

endagsworkshop lære tips og tricks og dykke ned i begre-

Til udstillingen producerede Skoletjenesten ARKEN under-

berne rytme, flow, hastighed og komposition.

visningsmateriale i fire niveauer fra indskolingen til gym/
HF/VUC. Temaerne i undervisningsmaterialet var materiali-

VERDENSBILLEDER

seret i Børnerummet, hvor blandt andet Olafur Eliassons

I efterårsferieworkshoppen kunne børn i alderen 5-12 år

værk Kartografisk serie (2001/02) var udstillet for at vise sær-

opleve Peter Bondes totalinstallation i Kunstaksen og deref-

udstillingens relevans i forhold til ARKENs samling. Her var

ter skabe deres egne billeder. Børnene arbejdede ivrigt med

også skulpturer og andre aborigine genstande samt et male-

fotografi, collage og maleri og skabte store billeder, der tog

ri, som udlåneren Hank Ebes havde doneret som præmie til

afsæt i deres eget verdensbillede, langt fra Los Angeles’ kunst-

en konkurrence for børn. Konkurrencen blev vundet af

scene, som tematisk indgår i Bondes gigantiske malerier.

Nomi på 4 år.
DANS ET KUNSTVÆRK
HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde

I 2005 indledte ARKEN et samarbejde om workshoppen

16. september 2006 - 14. januar 2007

Dans et kunstværk, med Dansekonsulenterne i Dansens hus.

Til udstillingen tilbød Skoletjenesten dialogbaseret undervis-

I 2006 gentog ARKEN succesen.

ning og workshops med fokus på maleri, installation, sampling og intertekstualitet. Derudover udarbejdede ARKEN

Børn fra Ishøj Kommune kunne bruge en uge af deres som-

et eksemplar af ”ARKEN for dig”. Ideen med ”ARKEN for

merferie sammen med en kunstformidler, en danser og en

dig” var at skabe en fælles indgang for børn og forældre til at

musiker. Ugen gik med at undersøge de aboriginale kunst-

se og tale om Peter Bondes værker.

værker og omsætte dem til koreografier skabt af børnene
og akkompagneret af levende musik. 10 dage i november

FERIEWORKSHOPS

kunne skoler fra Københavns Amt melde sig til endags-

Kan du finde Kænguruen?

workshops på ARKEN. Både elever og lærere var meget

I vinterferieworkshoppen kunne børn i alderen 5-12 år høre

begejstrede for forløbene, som havde to dansere og en

om de mange spændende fortællinger og tegn, som der

kunstformidler tilknyttet.

gemmer sig i de aboriginale billeder. Bagefter skulle de, med
perleplader, fortælle hemmelige historier, som kun indviede

SAMTIDSKUNSTSEMINAR: HVAD ER RUM?

kunne aflæse. Inspirationen til børnenes perleplader var de

Årets samtidskunstseminar beskæftigede sig med “rum” og

aboriginale kunstneres tegn, farver, prikker og mønstre.

forsøgte ved forskellige uafhængige indgangsvinkler at indkredse det abstrakte begreb. Der var både oplæg og diskus-

TEGNESERIEWORKSHOP

sioner samt elevproduktion af visuelle og auditive præsenta-

I sommerferieworkshoppen kunne børn fra Ishøj Kommune

tioner. Som følge af den nye gymnasiereform skal billed-

lære at tegne tegneserier på ARKEN. Med udgangspunkt i

kunstlærerne i højere grad inddrage arkitekturen i deres

DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling og Lars

undervisning, så emnet appellerede især til denne gruppe.
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Stolt vinder. – Den røde pige er mig i en drøm, fortalte
4-årige Nomi om sin tegning, der vandt ARKENs tegnekonkurrence i forbindelse med udstillingen DRØMMETID
– Aboriginal kunst fra Ebes’ samling. Præmien var et
maleri af den australske maler Walala Tjapaltjarri. Det var
udloddet af den australske kunstsamler Hank Ebes, der
udlånte malerierne i udstillingen.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE

COMMUNITY BUILDING
Dialogen med nye brugergrupper nyder fortsat et særligt

ne blev guidet rundt af de otte unge ambassadører og præ-

fokus på ARKEN, hvor grundtanken er at møde publikum i

senteret for det, de stolte elever havde udrettet på museet.

Børn og unge på ARKEN.
Ca. 13.500 børn og unge under
18 år – omkring 14 % af
ARKENs samlede besøgstal –
besøgte museet i 2006. Mange af
dem kommer som led i undervisningen i billedkunst i folkeskolen, på gymnasiet og HF, men
museet har desuden oplevet en
stigning af antallet af såkaldte
“frie” børn. Her er andelen steget til 5,2 % i 2006 mod 3,6 % i
2005 af det samlede besøgstal.
En del af forklaringen på dette
er sandsynligvis, at ARKEN fra
1. januar 2006, ligesom øvrige
statsanerkendte museer, har givet
fri entré til alle børn og unge
under 18 år. Læs mere om
ARKENs besøgstal på side 54-55.

øjenhøjde fra en stærk faglig platform.
KUNSTLABORATORIUM
HUMØR-X-PRESSEN

I 2007 gennemføres et pilotprojekt, hvor unge fra Ishøj invi-

ARKEN etablerede i 2005 et samarbejde med Brøndby

teres til at være med til at skabe en kunstskole for og med

Strandskolen. Humør-x-pressen var et projekt, der havde til

unge på ARKEN. Målet med Kunstlaboratoriet er at udvikle

formål at tilbyde et længere undervisningsforløb som en

Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK) på ARKEN. BGK er en

form for lektiehjælp til en gruppe særligt trængte elever.

3-årig uddannelse, som optager ca. 10 elever om året.

I 2006 kom en mindre gruppe på otte elever fra 3. og 4.

Eleverne følger BGK-uddannelsen sideløbende med deres

klassetrin regelmæssigt på ARKEN. De arbejdede intensivt

ungdomsuddannelse. BGK forbereder eleverne til uddan-

med arkitektur og udstillinger gennem produktion af video-

nelse på kunstakademierne og andre æstetiske uddannelser

filer og collager. I forbindelse med forløbet blev forældre,

og finansieres gennem brugerbetaling og tilskud fra lokale

lærer og klassekammerater inviteret til ARKEN, hvor gæster-

kommuner.

Knæk koden. De aborigine kunstneres tegn, farver, prikker og mønstre i udstillingen DRØMMETID, var inspirationen bag ARKENs vinterferieworkshops.
På perleplader, hvis prikkede mønstre minder om aboriginernes maleteknik, fortalte børnene deres egne hemmelige fortællinger med skjulte symboler og
koder, som kun indviede kan forstå. Workshops’ne fandt sted på ARKEN og i Rødovre Centrum, hvor dette billede er taget.

SANDDAG
Temaet for årets Sanddag var Drømmetidsbilleder. Børn i

debatskabende fora, der har til formål at fremme den for-

alderen 3-12 år fra Københavns- og Roskilde Amter byg-

midlingsfaglige udvikling på de danske museer. I

gede figurer i sandet. Stranden foran museet blev i solskin-

Landsforeningen for Børn, Kunst og Billeder er ARKEN også

net omdannet til sandfortællinger om kænguruforfædre,

repræsenteret i bestyrelsen. Landsforeningen er et tværfag-

klippelandskaber, hellige steder, vandhuller og slangefloder.

ligt forum for debat, erfaringsudveksling, inspiration og nye

Dagen sluttede festligt med Sangskattens koncert, hvor

vinkler på temaer inden for billedarbejdet med børn.

store som små kom ud at danse til klassikere fra den danske sangskat. I alt deltog 1.583 børn i årets Sanddag.

Derudover er ARKEN partner i det europæiske netværk

Sanddagen blev støttet økonomisk af flere Vestegns-

Collect & Share, der arbejder med udveksling af viden på

kommuner: Ishøj, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-

tværs af store kulturinstitutioner i Europa. Projektet har til

Taastrup, Solrød og Vallensbæk samt af Roskilde Amt.

formål at udvikle arbejdet med livslang læring inden for rammerne af de visuelle kunstarter. Det danske partnerskab har

ARKEN SOM LÆRINGSMILJØ I NATIONALT OG

i den første 3-årige periode været varetaget af Louisiana og

INTERNATIONALT PERSPEKTIV

varetages i 2006 - 2008 af ARKEN.

ARKEN er repræsenteret i foreningen for Museumsformidlere i Danmark (MID). MID har som mål at etablere
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KOMMUNIKATION
Kommunikation. Den danske kunstner Peter Bonde og direktør Christian Gether
i samtale under ferniseringen på Bondes udstilling på ARKEN i efteråret 2006,
HI BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde.

Det gennemgående mål med ARKENs kommunikation er

relevant indhold til bloggen. Derfor besluttedes det sidst

at understøtte museets mission om formidling af kunst og

på året at gøre bloggen til en såkaldt dynamisk blog, der

om at være dialog med sine brugere. I 2006 fokuserede

primært er tilgængelig for læsere i forbindelse med særli-

kommunikationsarbejdet primært på pressearbejde og

ge tiltag og aktiviteter, og når der er ressourcer til det.

den weblog, der blev lanceret i efteråret 2005.
I øvrigt har der været ganske pæn opmærksomhed
Webloggen inviterer ind bag museets mure. Den er en

omkring bloggen fra navnlig studerende, som bl.a. har

slags åben notesbog, hvor ARKENs medarbejdere kom-

undersøgt den som eksempel på museumsformidling og

menterer aktuelle begivenheder fra kunstverdenen, skitse-

som virksomhedsblog, hvilket er et forholdsvist nyt fæno-

rer museets dagligdag og fortæller små og store nyheder.

men i Danmark.

I 2006 blev den især brugt aktivt i forbindelse med udstil-

Presse- og PR-mæssigt blev der i årets løb fokuseret mest

lingen DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling

på udstillingerne, ARKENs kunstpris og ARKENs 10 års

og i sammenhæng med forberedelserne til udstillingen HI

fødselsdag. I alt blev det til 504 presseomtaler og artikler

BOB – Greatest Hits. Nye malerier af Peter Bonde, hvor

i 2006, hvoraf en tredjedel var i landsdækkende dagblade.

læserne fik mulighed for at komme bag udstillingen ved at

Målt i annonceværdi svarer presseomtalen til knap 7 mio. kr.

følge museumsinspektørens blog-indlæg om alt fra besøg

I et år med færre udstillinger end normalt betragter museet

i kunstnerens atelier over valg af motiv til udstillingsplakat

dette som meget tilfredsstillende.

til overvejelser om ophængningen.
Rigtigt anvendt, støtter bloggen fint op om den øvrige
kommunikation og museets aktiviteter i øvrigt. Samtidig
har det dog vist sig, at det er vanskeligt konstant at levere
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KULTURELLE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

klubARKEN
klubARKEN er ARKENs klub for kunst- og kulturinteresse-

ARKEN betragter klubARKENs medlemmer som husets

rede. Formidling af kunst er klubbens omdrejningspunkt.

private ambassadører. Pleje og ikke mindst udvikling af

klubARKEN inviterer til ferniseringer, foredrag med inspek-

klubben er en vigtig del af museets arbejde. ARKEN

tørerne bag udstillingerne, særlige klubaftener på museet

bestræber sig derfor på at være i tæt dialog med det store

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

antal meget loyale og engagerede gæster, der deltager i

KULTURELLE
ARRANGEMENTER
OG KONCERTER

museets aktiviteter. Trods færre udstillinger valgte museet
På grund af den forestående udbygning og det let reduce-

derfor også at opretholde aktivitetsniveauet for klubben

rede antal udstillinger samt en lavere og i perioder helt fri

med foredrag og arrangementer.

entré, valgte museet at tilgodese klubben med en særlig
kampagne, hvor nye medlemmer blev tilbudt medlemskab

I 2006 afholdt klubben 10 velbesøgte arrangementer spe-

til en særlig fordelagtig pris, mens eksisterende medlem-

cielt for klubbens medlemmer. I alt deltog 692 medlemmer

Der er afholdt i alt 23 kulturelle arrangementer i 2006

ikke mindst rytmisk musik, der udgør broderparten af kon-

mer automatisk fik forlænget deres medlemskab uden

i klubarrangementerne.

med 3.817 gæster mod 3.790 gæster til 27 arrangementer

certprogrammet. Samarbejdet med KoncertArt fungerer

i 2005. Nettoudgiften for museet på disse aktiviteter har

godt.

beregning. Det viste sig at være en stor succes: ved udgangen af 2006 havde klubARKEN tegnet 6.006 medlem-

Det er et erklæret mål for ARKEN, at klubben skal vokse

været ca. 0,7 mio. kr. Disse arrangementer tæller fortrinsvis

skaber. Størstedelen af disse er parmedlemskaber. ARKEN

sig endnu større. Forventningen er, at udbygningen og de

filmforevisninger og foredrag relateret til museets udstil-

KUNST BETALER SIG

er således gennem klubben i dialog med et stort antal

udstillinger, den giver mulighed for, i sig selv vil gøre det

linger. I efteråret 2006 afholdt ARKEN foredragsrækken

Relationen mellem erhvervslivet og kunstverdenen var

enkeltpersoner, som har en særlig interesse for kunsten.

endnu mere attraktivt at blive medlem af klubben.

“Modernismens mestre”. Her kunne man høre fem af

temaet, da ARKEN den 27. marts 2006 afholdt fyraftens-

Derudover vil klubARKEN og dens tilbud i løbet af 2007

Danmarks fremmeste kunsthistorikere fortælle om kunst-

møde med kulturminister Brian Mikkelsen i forbindelse

også blive udviklet, så den passer til Det ny ARKEN.

nerne: van Gogh, Matisse, Picasso, Kirkeby og Warhol. Alle

med kampagnen “Kunst betaler sig”. Eftermiddagens

foredrag var gratis for museets gæster.

program handlede om, hvordan erhvervslivet og kunstverdenen gensidigt kan drage fordele af hinanden og om,

Ambassadører. klubARKENs medlemmer hører til blandt museets mest trofaste og loyale gæster. Derfor bliver de også inviteret med til åbningerne på
museets udstillinger. Rigtig mange af dem kommer fast til ferniseringerne og flere benytter sig af den nye mulighed for at afslutte det første syn på udstillingen
med et besøg i ARKENs café. Her er det ferniseringen på udstillingen DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling.

Der har været afholdt ni koncerter på ARKEN i 2006.

hvad kunst kan bidrage til i en virksomhed.

Koncerterne har budt på et vekslende repertoire af jazz,
rock og pop af høj og sikker kvalitet. Herudover har der

Ud over en præsentation af nye forbedrede skatteregler

været afholdt en populær, klassisk julekoncert samt en nyt-

på området indeholdt dagens program også personlige

årskoncert. Stort set samtlige koncerter har været afviklet

beretninger om mødet med kunsten. Her kunne man bl.a.

med en belægningsprocent på godt 90 pct.

høre oplæg af kulturminister Brian Mikkelsen, Bikubenfondens direktør Michael Metz Mørch og de danske galleri-

Museets koncertvirksomhed er out-sourcet til firmaet

ejere Christina Wilson og Susanne Ottesen. Ved arrange-

KoncertArt. KoncertArt arrangerede således de 11 kon-

mentet deltog en række erhvervsledere, revisorer, gallerister,

certer i 2006. KoncertArt tilrettelægger et koncertpro-

kunstnere, samlere m.fl.

gram, der dækker klassisk musik, jazz, børnekoncerter og
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KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER
Der blev afholdt i alt 89 kommercielle arrangementer og

1,4 mio.kr. i 2005. Den positive tendens er således fast-

11 fotooptagelser i 2006, hovedsageligt i form af private fir-

holdt til trods for det i 2006 lavere aktivitetsniveau. Dette

makonferencer, produktpræsentationer og store middags-

er tilfredsstillende.

selskaber. Det skete vanen tro med flere spektakulære og

Et forbedret og mere omfangsrigt samarbejde med

værdiskabende og muliggør udvikling og styrkelse af

erhvervslivet udgør et vigtigt led i ARKENs strategi for

ARKENs kerneprodukter, bidrager de med inspiration og

styrkelse af museet. Udover at sådanne samarbejder er

indsigt, som kan tilføre museet energi og nye ideer.

erhvervsklubARKEN
Siden erhvervsklubbens etablering i efteråret 2003 har

nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbevet giver overblik

medlemsantallet været stigende, og med udgangen af

over kommende medlemsaktiviteter og retter opmærk-

2006 var antallet af medlemmer i alt 29 virksomheder,

somheden mod andre aktiviteter på museet.

iøjnefaldende events. Da sidegallerierne måtte lukkes af på

En nydannelse i den vifte af produkter ARKEN tilbyder, var

grund af udbygningen, blev det muligt for ARKEN at

de meget populære malerworkshops, hvor kreativitet og

anvende disse gallerier til kommercielle formål i 2006. En

teamarbejde forenes i en ofte morsom oplevelse.

række virksomheder, institutioner og organisationer greb
den unikke mulighed og anvendte gallerierne til receptioner,

Med ansættelsen af en erhvervs- og sponsorkonsulent i

workshops, produktfremvisninger og middage.

2007 og et forøget ledelsesmæssigt fokus vil ARKEN i
årene fremover intensivere udviklingen af produkter, som

Omsætningen fra afholdte arrangementer er steget jævnt

kan bidrage til at bringe kommercielle partnere i berøring

de senere år. Bruttoresultatet i 2006 var 1,4 mio. kr. mod

med museet.

Unik mulighed. På grund af udbygningen lukkede ARKEN sidegallerierne for udstillinger en del af året. Det gav en unik mulighed for at anvende de
spektakulære rum til kommercielle formål. En række virksomheder, institutioner og organisationer greb chancen og anvendte gallerierne til receptioner,
workshops, produktfremvisninger og middage. Her er det virksomheden Invita, der præsenterer deres nye baderumsserie Arch.

hvoraf mange har været med siden klubbens etablering og
trofast støttet aktiviteterne. 29 medlemmer udgør et min-

Den årlige middag for erhvervsklubben i 2006 blev afholdt

dre fald i forhold til 2005, hvilket formentlig hovedsagligt

umiddelbart efter nytår. Redaktør, studievært og tidligere

skyldes fraværet af store bredt appellerende udstillinger.

mangeårig USA-korrespondent for Danmarks Radio Kim
Bildsøe Lassen gav erhvervsklubARKEN et tankevækkende

I løbet af året afholdt ARKEN en række faglige arrange-

oplæg om USA og danskernes syn på amerikanerne.

menter samt enkelte arrangementer af mere netværkspræget og social karakter. Her kan bl.a. nævnes brunch-

erhvervsklubARKEN har stor betydning for museet og

arrangementer med oplæg om stress og om fremtidens

udgør en vigtig berøringsflade til erhvervslivet og til poten-

medarbejdere, forferniseringer til de større særudstillinger,

tielle strategiske samarbejdspartnere. Det er med ansæt-

hvor medlemmerne inviteres til at høre mere om den

telsen af en erhvervs- og sponsormedarbejder i 2007

enkelte udstilling mv.

museets ambition at styrke klubben og tiltrække flere virksomheder.

På baggrund af erfaringsopsamlinger med erhvervsklubbens medlemmer lancerede ARKEN i 2006 et kvartalsvis
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CAFÉEN – BUTIKKEN

CAFÉEN
Efter fem års samarbejde med Select Service Partner skifte-

taget i betragtning. Særligt de mange kommercielle arrange-

de ARKEN forpagter med udgangen af maj måned 2006.

menter på museet har sikret en god omsætning.

ORGANISATION OG
PERSONALE

LANTZ A/S har siden 1. juni 2006 stået for ARKENs café og
DIREKTØR

catering til de mange arrangementer, konferencer mv., som

Menuerne har i 2006 været kendetegnet ved tilbud, der er

museet huser. Samarbejdet fungerer godt, og såvel ARKEN

sikre, enkle og indbydende; varieret efter årstiderne og tilbe-

som forpagter arbejder målrettet mod fortsat at udvikle

redt af friske råvarer. For museet har det været vigtigt at

caféen.

skabe et løft i den kvalitet, som ARKENs café står for, så den
dermed bidrager til at skabe den bedst mulige museumsop-

Omsætningen i ARKENS café inkl. arrangementer har været

levelse for de gæster, der besøger ARKEN.

på 6,2 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat besøgstallet

BUTIKKEN
Butikken har i 2006 haft en omsætning på 1,8 mio. kr.

Butikken vil det kommende år arbejde videre med en

Sortiment og disponering har i nogen grad været tilpasset

mere synlig disponering af produkter, tematisering i for-

de forskellige udstillinger. Særligt ARKENs samling blev i

hold til udstillinger samt et bredt sortiment af forskellige

2006 profileret i butikken gennem indkøb af bl.a. litografi-

typer af produkter, som imødekommer ønsker fra gæsterne.

er af kunstnere som John Kørner, Kathrine Ærtebjerg m.fl.

I tillæg hertil vil museet modernisere butikkens designprofil

og større udvalg af bøger om netop den danske og inter-

og indretning.

nationale samtidskunst.

VICEDIREKTØR
DIREKTIONSSEKRETARIAT

IT-AFDELING

DIREKTIONSSEKRETÆRER

IT-CHEF

ØKONOMI OG PERSONALE

DRIFT OG SIKKERHED

KUNSTFAGLIG AFDELING

ØKONOMICHEF
REGNSKABS- OG
BUDGETANSVARLIG
REGNSKABS- OG
PERSONALEASSISTENTER
ADMINISTRATIV KOORDINATOR

DRIFTS- OG SIKKERHEDSCHEF
DRIFTSMEDARBEJDERE
VAGTKORPS, SKIFTEHOLD

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

SALG OG MARKETING
BUTIK OG BILLET
SALG- OG MARKETINGCHEF
BUTIKSLEDER,ARRANGEMENTSKOORDINATORER
BUTIKS- OG BILLETPERSONALE
TEKNIKERE

KOMMUNIKATION
KOMMUNIKATIONSCHEF
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER
KOMMUNIKATIONSASSISTENT

ARKEN er et kunstmuseum, der arbejder på at give de

riteringer og formuleres målsætninger. Museet søger at for-

indsigter og tolkninger, som kunsten rummer, videre til

berede og gennemføre denne strategi ved at involvere hele

vores gæster. Derfor er ARKENs organisation og personale

ARKENs personale. Det sker gennem den årlige strategidag,

afgørende for, at museet fortsat kan indfri ambitionerne.

hvor personalet inviteres til en hel dags diskussion om

Museet investerer mange kræfter i at opkvalificere og moti-

museet og dets virkemåde. Det sker i de jævnlige møder på

vere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere i

museet, på særlige morgenmuseer, hvor temaer tages op til

deres daglige opgaver skal have en klar forståelse af muse-

drøftelse og ikke mindst i den daglige praksis. På strategi-

ets vision og mission statement og dermed betragte sig

dagen i 2006 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg tog drøf-

som “museumsejere“ med en forpligtelse til at give museet

telserne udgangspunkt i de udfordringer, som det udvidede

videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle

museum efter endt tilbygning stiller til den nuværende orga-

ARKENs besøgende.

nisation. Der var særligt fokus på relationen til de besøgende og på samarbejdsforhold mellem museets mange for-

Museet anvender betydelige midler til opkvalificering og

skellige personalegrupper. ARKEN har i 2006 endvidere

kompetenceudvikling af alle museets mange forskellige per-

arbejdet målrettet på at styrke den ledelsesmæssige dimen-

sonalegrupper. Det foregår dels i det daglige arbejde og i

sion i museets organisation gennem bl.a. styrket kommuni-

samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere uden for

kation, bedre planlægning og fastere prioritering.

huset, dels gennem mere regulær kursusdeltagelse og efteruddannelse.

Disse tiltag vil i det kommende år danne baggrund for en ny
strategi- og virksomhedsplan, der bl.a. tager afsæt i udvi-

Centralt i museets virke står virksomheds- og strategiplanen,

delsen af ARKEN, kommunalreformen samt de skærpede

som er et dokument med en rækkevidde på fem år. Her

konkurrencevilkår i kunst- og kulturverdenen.

udstikkes retningerne for de kommende år, fastlægges prio-
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ENKELTPERSONER, SPONSORER OG FONDE
SOM HAR STØTTET ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST I 2006

ENKELTPERSONER,
SPONSORER OG FONDE
SOM HAR STØTTET ARKEN
MUSEUM FOR MODERNE KUNST
I 2006

Steria forlængede i 2005 samarbejdsaftalen med ARKEN for

Danske Banks initiativpulje har ydet støtte til realisering af

yderligere to år, således at ARKEN meget favorabelt kan få

ARKcast.

IT-support.
OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD
KLS Digital har fortsat en barteraftale med museet, således
at ARKEN meget favorabelt kan få produceret skiltemateri-

Kunststyrelsen har støttet oversættelsen af ARKEN

ale af forskellig type til formidling af udstillingerne.

BULLETIN VOL. 3.

GBS og ARKEN har indgået en samarbejdsaftale, som

Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-

Direktør Peter J. Lassen, Montana-gruppen, støttede ARKEN

indebærer, at GBS udvikler software til ARKEN på favora-

Taastrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk kommuner og Roskilde

i forbindelse med udstillingen MORTEN STRÆDE –

ble vilkår.

Amt har alle bidraget til realiseringen af Sanddagen på Ishøj

ARKEN Museum for Moderne Kunst takker alle enkeltpersoner, sponsorer, samarbejdspartnere og fonde for et godt samarbejde i 2006. Museet ser med store forventninger frem til et fortsat godt og tæt samarbejde til fælles gavn og glæde.

SPONSORER OG FONDE
ENKELTPERSONER, FIRMAER

Strand.

HOMECITY.
av-Form har ydet støtte til materialer og workshops i

Jytte Dresing har doneret Stripped (Blockhead Again), 1996 af

Hotel Skt. Petri har samarbejdet med ARKEN i 2006.

ARKENs skoletjeneste.

”Hvordan ser din verden ud?”.

Marc Quinn.
Lauritz.com har i 2006 indgået en flerårig samarbejdsaftale

FONDE
Kulturarvsstyrelsen har ydet støtte til ARKcast.

TrygVesta har doneret Corrosion of Perception, 2006 af

med ARKEN. Aftalen er indgået med henblik på ARKcast og

Anders Brinch.

har været en helt afgørende forudsætning for dette projekts

Augustinus Fonden har ydet afgørende støtte i forbindelse

succesfulde gennemførelse.

med indkøbet af Damien Hirst: Corruption, 2004.

Deloitte og ARKEN har i 2006 fornyet det gode samarbej-

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond har doneret

de, der startede i 2000, indtil 2008. Deloitte bidrager især

Andreas Golder: Gekackt non est pictum, 2006.

lingen DRØMMETID – Aboriginal kunst fra Ebes’ samling.

re udstillinger.

Kunststyrelsen har ydet støtte til danske kunstnerhonorarer
i forbindelse med udstillingerne på ARKEN.

med virksomhedsrådgivning og med kontant støtte til størAustrian Airlines støttede ARKEN i forbindelse med udstil-

Kunststyrelsen har ydet støtte til ARKENs forskningsudgivelse ARKEN BULLETIN VOL. 3.

Eilersen har samarbejdet med ARKEN i 2006.
SPONSORER

Ishøj Kommune har ydet støtte til tegneserie-workshoppen

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond er donator
af ARKENs kunstpris i 2006.

Skoletjenesten København har ydet støtte til realiseringen af
ARKcast.
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BESØGSTAL

BESØGSTAL
I alt besøgte 95.003 gæster ARKEN i 2006. Der var budgette-

børn besøgte museet i 2006 som led i undervisningen i billed-

ret med et besøgstal på 75.000 gæster.

kunst i folkeskolen og på det almene gymnasium og HF. I alt
besøgte ca. 13.500 børn museet i 2006, svarende til 14,2 %

Især de første 15 dage i januar 2006 var særdeles velbesøgt

(2005: 13,4 %) af det samlede besøgstal.

med næsten 20.000 gæster til de sidste udstillingsdage med
CHAGALL – KÆRLIGHEDENS UNIVERS.

Fra 1. januar 2006 har ARKEN som øvrige statsanerkendte
museer givet fri entré til alle børn og unge op til 18 år og

Efter afslutningen på Marc Chagall-udstillingen den 15.

ikke kun som hidtil til grupper af børn og unge fra uddan-

januar 2006, blev de store sidegallerier lukket for yderlige-

nelsessteder. Selv om 2006 har været et atypisk år, kan det

re udstillinger i resten af 2006. ARKENs nye tilbygning bli-

konstateres, at andelen af ”frie” børn, som besøgte

ver opført i tilknytning til museets sidegallerier, og af sik-

ARKEN i 2006, er steget til 5,2 % mod 3,6 % i 2005 af det

ringsmæssige grunde er det ikke forsvarligt at vise kun-

samlede besøgstal. Staten har ydet kompensation for de

studstillinger i disse arealer efter den planlagte byggestart

mistede entréindtægter fra denne gruppe.

den 1. februar 2006. I resten af året blev der derfor – med
undtagelse af byggepausen i sommerperioden – kun vist

Som følge af den reducerede udstillingsaktivitet i 2006 har

udstillinger i ARKENs Kunstakse, og besøgstallene til disse

ARKEN fra 15. januar til 13. august opkrævet reducerede

blev stort set som forventet.

entrépriser for gæster over 17 år, og fra 14. august og året ud
har der været fri entré for alle gæster.

ARKENS BESØGSTAL

I forhold til tidligere år, hvor der har været kalkuleret med et
besøgstal på årligt ca. 150.000 gæster, er der for 2006 tale om

Som følge af at ARKEN havde fri eller reduceret entré i hele

en reduktion på ca. 30 %. Denne reduktion har dog været min-

2006, blev den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst

dre end forventet og kan alene tilskrives lukningen af de store

betydelig lavere i 2006 i forhold til tidligere år med 19,70 kr.

sidegallerier i næsten hele 2006.

mod budgetteret 16,00 kr.

Formidling af kunst til børn og unge er et afgørende punkt i

2003

2004

2005

2006

Voksne

97.122

72.539

116.361

71.753

45.752

klubARKEN

11.725

13.838

17.873

15.547

8.634

8.865

7.261

12.236

5.470

4.976

Pensionister

22.557

17.283

36.020

24.826

10.888

Studerende

8.597

6.980

13.732

6.110

3.715

Skole / Gymnasieelever

21.215

20.030

27.236

14.821

8.554

Arrangementer

10.124

7.648

26.702

12.719

12.484

180.205

145.579

250.160

151.246

95.003

Børn op til 18 år

ARKENs virke. Museet sætter derfor stor pris på, at mange
Talenter. ARKENs sommerudstilling MALERHJERNE!
Ungt dansk maleri var den første samlede præsentation af
nogle af tidens talentfulde og succesrige unge danske malere. Udstillingen viste 43 værker af i alt 15 kunstnere.
I baggrunden: Kristian Devantier: Mennesker til arbejde,
2006 (t.v.) og Befri Annas dukke fra bamsen, 2006 (udsnit)
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2002

I alt

ØKONOMI

ØKONOMI
ARKEN har i 2006 opnået et overskud på 1.512.197 kr.

Indtægterne i 2006 er på i alt ca. 37,2 mio. kr., hvilket er

mod sidste års resultat på 147.253 kr. Årets resultat er til-

ca. tre mio. bedre end budgetteret. Især det store besøgs-

fredsstillende og i overensstemmelse med det budgette-

tal til afslutningen på Chagall-udstillingen genererede stør-

rede og den plan, der blev lagt i efteråret 2005 for driften

re entréindtægter, men også en meget målrettet indsats

af museet i byggeperioden i 2006 og 2007.

mod at søge fonds- og sponsorstøtte til enkeltprojekter
har medført et betydeligt løft i disse indtægter. Derudover

ARKENs bestyrelse og ledelse vedtog i efteråret 2005 en

er det over al forventning lykkedes at øge omsætningen

plan for driften af museet i byggeperioden i 2006 og

med hensyn til arrangementer på trods af det lavere akti-

2007. På baggrund af den aktivitetsnedgang, som følger af

vitetsniveau på museet som helhed.

nedlukningen af de store sidegallerier, blev det besluttet at
foretage en reduktion af medarbejderstaben, der modsva-

De øgede indtægter har, sammen med en stram økono-

rede et lavere aktivitetsniveau. Dette skete for at sikre en

mistyring, betydet, at museet i 2006 bl.a. ekstraordinært

optimal udnyttelse af ressourcerne og fortsat ansvarlig

har kunnet anvende midler til:

offentlig økonomiforvaltning.
● Større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen
Med den vedtagne plan og struktur får ARKEN i byggepe-

● Indkøb af nyt lysbord og mikserpult til ARKENs koncertsal

rioden endvidere mulighed for at:

● Igangsætning af ARKcast
● Flere væsentlige kunstindkøb til ARKENs samling

1. Realisere en fornuftig drift samtidig med neddroslingen
af de store udstillinger.
2. Sikre en egenkapital, som giver museet større sikker-

Den igangsatte tilbygning i 2006 påvirker ikke årsregnskabet
for 2006. Københavns Amt har ejet museumsejendom-

hed i finansieringen af sine øgede udstillingsaktiviteter i

men frem til 31. december 2006, og hele byggeregnskabet

2008 – 2010.

indtil da har derfor været Københavns Amts anliggende.

3. Få tid til at tilvejebringe et bæredygtigt driftsgrundlag
for at videreføre et udvidet og styrket ARKEN.

Ejendommen og den igangværende byggesag er, som følge
af den gennemførte kommunalreform, blevet overdraget
til ARKEN fra 1. januar 2007, og ejendommen vil indgå i

Maleriet som materiale. Lars Tygesens herskabelige arkitektoniske
motiver sender hilsener til en lang kunsthistorisk tradition. I de stemningsfulde,
mennesketomme billeder møder vi en affolket, ikke nærmere defineret verden
af i går, forseglet bag tykke lag af maling. De elegante, lyse motiver er tynget af
maling og påklistrede lærredsstykker, som er stablet ud fra billedet i centimetertykke lag. I kontrasten mellem de elegante genstande og den grove teknik
opstår en helt særlig vekselvirkning mellem motiv og form.

ARKENs årsrapport fra og med 2007.

Lars Tygesen: Stald, 2006
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ØKONOMI

ØKONOMI

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2006

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2002 – 2006:

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2006 fremgår af følgende to figurer:

Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2002 – 2006 fremgår af følgende tre figurer:

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2006 i alt 37,2 mio.kr.

5 års indtægtsfordeling

%

Andet, 1 % (0,3 mio.)

I alt
40,5
mio. kr.

I alt
37,8
mio. kr.

5 års omkostningsfordeling

I alt
48,1
mio. kr.

I alt
41,0
mio. kr.

I alt
37,2
mio. kr.

%

100

100

I alt
40,4
mio. kr.

I alt
37,7
mio. kr.

I alt
47,9
mio. kr.

I alt
40,8
mio. kr.

I alt
35,7
mio. kr.

2%

2%

2%

2%

2%

15%

16%

14%

16%

16%

20%

17%

15%

17%

22%

12%

15%

14%

12%

11%

51%

50%

55%

53%

49%

2002

2003

2004

2005

2006

Kommercielle indtægter, 13 % (4,8 mio.)
23%

19%

30%

20%

80

Entré- og medlemsindtægter, 10 % (3,6 mio.)

80

13%

Amtstilskud, drift, 39 % (14,7 mio.)
15%

16%

15%

Andre tilskud, 4 % (1,5 mio.)

16%

60
62%

Finansloven §15-16, 17 % (6,5 mio.)

14%

66%

60

54%

64%

73%

40

40

20

20

HUR, 16 % (5,8 mio.)

0

0
2002

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2006 på i alt 37,2 mio. kr.

2003

2004

2005

2006

Museale
Kommercielle
Offentlige tilskud

Afskrivninger
Administration
Ejendom
Kommercielle
Museale

Overskud, 4 % (1,5 mio.)
Afskrivninger, 2 % (0,8 mio.)

Udvikling i indtægterne 2002-2006

Administration og ledelse, 15 % (5,6 mio.)
Kommercielle omkostninger, 11 % (4,1 mio.)

Udstillinger, samlingen og formidling,
26 % (9,8 mio.)

I alt
40,5
mio. kr.

I alt
37,8
mio. kr.

I alt
48,1
mio. kr.

I alt
41,0
mio. kr.

I alt
37,2
mio. kr.

9,3

7,1

14,4

8,1

5,4

6,3

5,7

7,8

6,4

4,8

24,9

25,0

25,9

26,5

27,0

2002

2003

2004

2005

2006

50

40

30

Ejendom, 21 % (7,7 mio.)
Kultur og børn, 7 % (2,6 mio.)
Marketing, PR og klubARKEN, 14 % (5,1 mio.)

20

Museale
Kommercielle
Offentlige tilskud

10

0
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LEDELSESPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for ARKEN

DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS PÅTEGNING
ARKENs aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Museum for Moderne Kunst.
Årsrapporten indstilles til Kulturarvsstyrelsens godkendelse.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts-

Ishøj, den 26. februar 2007

Vi har revideret årsrapporten for ARKEN Museum for

fejl.Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontrol-

Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar – 31. december

ler, der er relevante for ARKENs udarbejdelse og aflæggelse

2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning,

af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og

på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter

noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke

mæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af

en konklusion om effektiviteten af ARKENs interne kontrol.
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en års-

ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af

rapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt

med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,

en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
DIREKTION

er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl,
Christian Gether

Stefan Hermann

samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-

Direktør

Vicedirektør

praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

BESTYRELSE

Svend Jakobsen

Lars Eskesen

Formand

Næstformand

Britta Christensen

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION

billede af ARKENs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten

december 2006 samt af resultatet af ARKENs aktiviteter for

på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstem-

overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse

melse med årsregnskabsloven.

standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad

København, den 26. februar 2007

af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.
Irene Lütken

Ole Albæk Pedersen

Deloitte

Ole Lindboe
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
Carsten Aagaard
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Ebbe Salling

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrap-

John Menå

Kjeld Chr. Bøg

porten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 forklubARKEN-medlemskontingenter for 1-års medlemska-

ventede brugstid (5 år).

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

GENERELT

medlemskontingenter for 21/2-års og 2-års medlemskaber

Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugstid

periodiseres over løbetiden.

(5 år).
IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (21/2 år).

Årsrapporten 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-

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

dele vil fragå ARKEN, og forpligtelsens værdi kan måles

tægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af

pålideligt.

ydelsen/varen.

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det funk-

enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

tionsopdelte skema. Den anvendte regnskabspraksis er
uændret i forhold til sidste år.
GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 15.000 kr. pr.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

UDSTILLINGS- OG ARRANGEMENTSOMKOSTNINGER

kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-

For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af

KUNSTVÆRKER

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

vets værdi kan måles pålideligt.

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflæg-

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige

VAREBEHOLDNINGER

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på

direkte omkostninger vedrørende de kommercielle områder.

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-

Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som følge

metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

balancedagen.
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
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PERIODISERING

omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesom-

Der foretages fuld renteperiodisering uanset forfaldstids-

kostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger

punkt, og der afsættes beregnet feriepengeforpligtelse.

opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggø-
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2006

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

relsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for

HENSATTE FORPLIGTELSER

at effektuere salget.

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede
omkostninger til besluttede og offentliggjorte omstruktu-

TILGODEHAVENDER

reringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afsluttede

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer

udstillinger.

RESULTATOPGØRELSE
FOR 2006

til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det
bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for på

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

2006

2005

kr.

t.kr.

7.478.833

13.428

27.594.012

26.487

1.856.573

941

36.929.418

40.856

(2.803.870)

(790)

Udstillings- og arrangementsomkostninger

(11.672.551)

(17.981)

Bruttoresultat

22.452.997

22.085

Administrationsomkostninger

(17.047.986)

(17.795)

(3.852.693)

(3.952)

(312.991)

(284)

1.239.327

54

272.870

93

1.512.197

147

57.500

57

1.454.697

90

1.512.197

147

balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-

Note

ter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfat-

1

Nettoomsætning

ter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende

2

Amts- og statstilskud

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

3

Øvrige tilskud

EGENKAPITAL
Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til
bestyrelsesbeslutninger.

Indtægter

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
ÅRETS RESULTAT

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter
betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle,
materielle og finansielle anlægsaktiver.

Forslag til resultatdisponering:
9
10

Henlagt til reserve for driftskapital
Henlagt til reserve for overført overskud

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af ARKENs

I alt fordelt

indskudskapital og omkostninger forbundet hermed samt
renter.
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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BALANCE AKTIVER

BALANCE

BALANCE PASSIVER

BALANCE

PR. 31.12. 2006

AKTIVER

PR. 31.12. 2006

PASSIVER
2006

2005

kr.

t.kr.

Indretning af lejede lokaler

814.395

1.102

Inventar og driftsmidler

905.749

943

8

Indskudskapital

0

0

9

Reserve for driftskapital

Note

Kunstværker

2006

2005

kr.

t.kr.

300.000

300

2.587.500

2.530

2.887.500

2.830

2.049.764

595

4.937.264

3.425

521.000

750

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

521.000

750

4.288.819

4.118

23.902

30

Note

Egenkapital

Disponeret egenkapital
7

Materielle anlægsaktiver i alt

1.720.144

2.045

10

Overført overskud
EGENKAPITAL I ALT

ANLÆGSAKTIVER I ALT

1.720.144

2.045
11

Varebeholdninger

Debitorer
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Hensatte forpligtelser

647.826

1.129

452.652

648

Omkostningskreditorer

1.459.415

583

Offentlig gæld

662.389

563

Øvrig gæld

1.658.393

1.699

Periodeafgrænsningsposter

1.381.308

391

7.352.422

6.238

12.810.686

10.413

Tilgodehavender i alt

2.574.456

1.794

Likvide beholdninger

7.868.260

5.445

GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

11.090.542

12.810.686

8.368

10.413

Eventualforpligtelser
Museets huslejekontrakt med Københavns Amt udløb pr. 31. december 2006.
Den selvejende Institution ARKEN har pr. 1. januar 2007 fået overdraget
ejendommen og den igangværende byggesag fra Københavns Amt samt de
tilhørende forpligtelser med en gæld på ca. 23,2 mio. kr.
Museet har pr. 31. december 2006 indgået almindelige driftsmæssige
leasingforpligtelser på i alt ca. 537 t.kr. frem til 2009.
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NOTER

2006

2005

2006

2005

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

4.994.092

8.370

1. Nettoomsætning
Indtægter ved museumsaktivitet

7.478.833

13.428

Entré- og arrangementsindtægter

29.450.585

27.428

klubARKEN medlemskontingenter

346.734

1.217

Udgifter ved museumsaktivitet

(11.672.551)

(17.981)

Forpagtningsafgift, Restaurant

302.368

334

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(20.487.465)

(21.119)

Varesalg, Butik

1.835.639

3.507

4.769.402

1.756

7.478.833

13.428

6.499.816

6.472

602.420

0

14.652.326

14.351

5.839.450

5.664

27.594.012

26.487

1.644.073

728

212.500

213

1.856.573

941

14.326.339

16.674

1.210.651

1.327

531.057

516

16.068.047

18.517

Offentlige og private tilskud

Driftsresultatets likviditetsvirkning

2. Amts- og statstilskud
Ændringer i varebeholdninger

480.840

49

Ændringer i tilgodehavender

(780.537)

262

Ændringer i hensættelser

(229.000)

(1.318)

Ændringer i kreditorer og skyldige omkostninger

1.114.345

1.504

Driftskapitalens likviditetsvirkning

585.648

497

Statstilskud
Statstilskud, kompensation for fri entré til børn og unge
Driftstilskud, Københavns Amt
Tilskud, HUR

3. Øvrige tilskud
Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

5.355.050

2.253

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.
Sponsorer og tilskud til andet

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

(2.803.870)

(790)

0

26

(401.297)

(325)

(3.205.167)

(1.089)

4. Personaleudgifter
Lønninger
Sociale udgifter, pension
Øvrige

Finansielle indtægter, netto
Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

272.870

93

272.870

93
De samlede personaleudgifter indgår med 6.913.749 kr. (2005: 8.917 t.kr.) i udstillings- og
arrangementsomkostninger og med 9.154.298 kr. (2005: 9.600 t.kr.) i administrationsomkostninger.

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING
Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

2.422.753

1.258

5.445.507

4.188

7.868.260

5.445

Det samlede honorar til bestyrelsesformanden og den samlede løn til direktionen i 2006
udgør i alt 1.965.590 kr. mod 2.095 t.kr. i 2005.
Der har i gennemsnit været 38,7 årsværk i 2006 mod 46,2 i 2005.
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2006

2005

2006

2005

kr.

t.kr.

kr.

t.kr.

300.000

300

0

0

300.000

300

2.530.000

2.473

57.500

57

2.587.500

2.530

595.067

505

1.454.697

90

2.049.764

595

Saldo pr. 01.01.2006

750.000

2.068

Tilgang

521.000

750

Afgang

(750.000)

(2.068)

Saldo 31.12.2006

521.000

750

66.000

500

0

250

455.000

0

521.000

750

8. Indskudskapital
5. Afskrivninger og nedskrivninger

Saldo 01.01.2006

Årets afskrivninger udgør
Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

726.205

911

Årets til- og afgang

2.803.870

790

Saldo 31.12.2006

3.530.075

1.701
9. Reserve for driftskapital

De samlede afskrivninger indgår med 726.205 kr. (2005: 911 t. kr.) i administrationsomkostninger.
De samlede nedskrivninger indgår med 2.803.870 kr. (2005: 790 t. kr.) i nedskrivning af årets kunsterhvervelser.

Saldo 01.01.2006
Overført af årets resultat
Saldo 31.12.2006

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med
5.151.735 kr. (2005: 3.987 t. kr.)

10. Overført overskud
Saldo pr. 01.01.2006
Overført af årets resultat

7. Anlægsaktiver
Indretning af
lejede lokaler

Inventar og
driftsmidler

Kunstværker

kr.

kr.

kr.

2.257.831

6.207.159

14.210.634

Tilgang

0

720.097

2.803.870

Afgang

0

(472.000)

0

Kostpris 31.12.2006

2.257.831

6.455.256

17.014.504

Af- og nedskrivninger 01.01.2006

(1.155.392)

(5.264.546)

(14.210.634)

Tilgang

(288.044)

(438.161)

(2.803.870)

Afgang

0

153.200

0

(1.443.436)

(5.549.507)

(17.014.504)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2006

814.395

905.749

0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2005

1.102.439

942.613

0

Kostpris 01.01.2006

Af- og nedskrivninger 31.12.2006

Saldo 31.12.2006

11. Hensatte forpligtelser

Specifikation af hensatte forpligtelser:
Hensættelse til nedtagning af udstillinger
Hensættelse i.f.m. opsigelser
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver
Saldo 31.12.2006
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MANAGEMENT’S REVIEW
The year 2006 marked the 10th anniversary of the inaugu-

research in ARKEN BULLETIN VOL. 3. It included an ana-

ration of ARKEN Museum of Modern Art which was cele-

lysis of Peter Bonde, the Danish artist with whom the

brated on 23 March 2006 with the attendance of Alexandra

museum presented the total installation HI BOB – Greatest

Christina Countess of Frederiksborg, an audience of all ages,

Hits. New paintings by Peter Bonde in the autumn.

public partners, private foundations, sponsors, artists, colleagues, gallery owners and staff, to name but a few of the

The exhibitions were also presented via ARKEN’s new iPod

museum’s indispensable stakeholders. Soon, more than 2

project launched in September 2006 under the name of

million people will have visited the museum since its ope-

ARKcast. Video podcasts of the current exhibition, stories

ning, and in 2006 it had almost 500 works in the collec-

about ARKEN’s architecture and interviews with artists in

tion and a staff of about 75.

the collection were made available to museum guests on
MP3 and MP4 players.The project is expected to be devel-

The start of its expansion marked a new chapter in

oped further in 2007.

ARKEN’s history. Since work was begun in 2005, all construction parties, from the turnkey contractor, the architects

It is imperative to ARKEN that a visit to the museum is orga-

and the design consultants to the owner’s advisers, have

nised not only with a view to providing a non-committal

been committed to realising the extension consisting of

experience, but that it should give the visitor food for

1,500 m of additional exhibition galleries that will house the

thought based on quality, insight and innovation. So the rese-

collection and special exhibitions.

arch dimension of the curatorial and museological work is

2

very important. It was thus with great enthusiasm that

ARKEN’S OBJECTIVES AND RESPONSIBILITIES

ARKEN started the year with the exhibition DREAMTIME

ARKEN commenced its collaboration with Roskilde

– Aboriginal Art from the Ebes Collection. For the first time

University in 2006 on internships, courses and a large-scale

in a decade, the exhibition presented works of art drawing

research project.

on 30,000-year old codes, idioms and stories of the aborigiARKEN is an officially recognised museum. Its objective is

ARKEN has a positive and mutual working relationship with

nal culture while comprising examples of contemporary art

On 15 March 2006, thanks to a generous donation from

to safeguard Denmark’s cultural heritage through collec-

other art museums locally as well as internationally.

highly recognised on the global art scene.The spring exhibi-

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Philanthropic Foundation, the

tion entitled HOMECITY by Danish sculptor Morten

museum was able to present the ARKEN Prize to the artis-

tion, registration, preservation and research into modern
art and communication thereof.The museum is entrusted

ARKEN consolidates its collection on an ongoing basis and

Stræde presented sculptures, animations and graphic

tic duo of Elmgreen & Dragset for their unique artistic con-

with disseminating knowledge of states and changes in

exhibits new works.The collection is made available to rese-

expressions relating the history of European cities interlaced

tribution to the international contemporary art scene.

modern art.

archers. In the years to come, ARKEN aims to strengthen

with the artist’s own biography. The summer exhibition,

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Philanthropic Foundation was

communication of its own research results as well as exter-

GO FIGURE! Young Danish Painting, was the first single

not only behind the ARKEN Prize. It also donated a work

nal research based on its collection.

presentation of the young generation of Danish pictorial

to the ARKEN collection which grew by no less than 19

nal importance. ARKEN addresses all age groups and

artists who are reinvigorating and updating painting. ARKEN

new works in 2006, thus underlining and developing the

emphasises presentation to children and young people.

subsequently made the exhibition the object of further

museum’s international profile in particular.

ARKEN is an art museum of local, regional and internatio-
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EXPECTATIONS FOR 2007

ORGANISATION, STAFF,VISITORS AND FINANCES

In 2007, ARKEN starts the final phase of its expansion.

In 2007, the ARKEN Prize will be presented yet again to a

Accordingly, the museum’s expectations for 2007 are aimed

prominent contemporary artist whose high international level

at realising the best possible exhibition programme to con-

and global vision contribute particularly to experimenting,

tinue providing visitors and partners with new experiences of

innovative and controversial contemporary art. Annie &

modern and contemporary art, at the same time maintaining

Otto Johs. Detlefs, who are the sponsors of the ARKEN

the intense efforts to ensure that the construction work is of

Prize, decided to establish the ARKEN Travel Grant in

the highest quality and completed on time. Concurrently, the

2007 for the purpose of promoting young Danish artists’

general development and professionalisation of all aspects of

and curators’ knowledge of and dialogue with the interna-

the museum’s organisation will be continued.

tional art scene.

ARKEN begins the year with the exhibition entitled DUANE

The summer exhibition will present a selection of works

ARKEN’s organisation and staff are pivotal for the continued

The budget in regards to ARKEN’s visitors for 2006 was

HANSON – Sculptures of the American Dream. For the first

from ARKEN’s collection in IMAGES OF MAN – From the

success and therefore the museum invests a lot in the

75,000 and this was achieved with 95,003 visitors.

time in 30 years a solo exhibition is being presented of

ARKEN Collection.The exhibition will display the depiction

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

Hanson’s fascinating life-size human sculptures depicting the

and reflection of man’s complex nature in art with the main

2006 ARKEN had 75 employees.

reality of the American dream in an equally humorous and

focus on contemporary conditions of modern life.

DIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR
DIRECTORS’ SECRETARIES

IT DEPARTMENT

SECRETARIES TO THE MANAGEMENT

IT MANAGER

FINANCE AND
PERSONNEL

PRODUCTION AND
SECURITY

FINANCIAL MANAGER
FINAL CONTROLLER
ASSISTANT ACCOUNTANTS
ADMINISTRATIVE ACCOUNTANT

TECHNICAL AND SECURITY
MANAGER
TECHNICAL ASSISTANTS
SECURITY GUARDS
TASK FORCE

SALES AND MARKETING
SHOP AND TICKET

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

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

COMMUNICATION
COMMUNICATIONS MANAGER
COMMUNICATIONS OFFICER
COMMUNICATIONS ASSISTANT

In 2006 ARKEN had a surplus of DKK 1,512,197.The total
budget in 2006 was approx. DKK 37 million.

melancholy way while arousing the Danish viewer’s fascination and potential identification with Hanson’s hyper-realist

The exhibition is linked to the autumn exhibition entitled

figures. Naturally, information about the exhibition and the

MAD LOVE – Young Art from Danish Private Collections,

sculptures can be seen and heard via ARKcast.

revealing the heritage of surrealism in contemporary art
and presenting selected works from private collections to

Thank you for the present. On ARKEN’s tenth anniversary director
Christian Gether was presented with a gift from the children in the
local day-care centre Mejsebo in Vallensbæk. Like many other local
institutions Mejsebo makes frequent visits to the museum.

the public.

ARKEN’S VISITORS

ARKEN’s exhibitions are supplemented by various series of
lectures. The popular series of lectures on the masters of
modernism continues. In connection with the Duane
Hanson exhibition, ARKEN offers its visitors a number of
2002

2003

2004

2005

2006

Adults

97,122

72,539

116,361

71,753

45,752

klubARKEN

11,725

13,838

17,873

15,547

8,634

8,865

7,261

12,236

5,470

4,976

22,557

17,283

36,020

24,826

10,888

8,597

6,980

13,732

6,110

3,715

lectures addressing American culture and art and our relationships with the USA.
While 2007 will be very much affected by the expansion of

Children up to 18 years

the museum, wide-ranging measures are being taken to

Senior citizens

improve the activity and exhibition programme for 2008

Students

and improving the quality of the way in which visitors expe-

Pupils

21,215

20,030

27,236

14,821

8,554

rience the museum. All aspects from operation, lay-out and

Events

10,124

7,648

26,702

12,719

12,484

Total

180,205

145,579

250,160

151,246

95,003

service to communication and finances will be reviewed to
ensure that ARKEN reopens with renewed vigour.
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