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ARKENS VISION

ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den enkelte klogere på

ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formid-

sig selv og dermed på livet.

ling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Museet skal udbrede kendskabet til og
belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst.

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med
andre kunstmuseer lokalt såvel som internationalt.

ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring.

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

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst.

baseret på museets samling.

Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt over for
borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i
kunsten.
Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet.
Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på kvalitet, indsigt og
fordybelse.
ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt. ARKEN skal
indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere.

– Forudsætningen for, at vi som institution
er i stand til at bevare positionen som en
integreret og uundværlig del af den kulturelle
udvikling i Danmark og internationalt er, at vi
er opmærksomme på de forskydninger, som
hele tiden sker i det omgivende samfund, og at
vi – med dem som udgangspunkt – hele tiden
opdaterer vor egen selvforståelse.
Christian Gether

4

5

INDHOLD

ARKEN er under protektion af Grevinde Alexandra Christina af Frederiksborg.
På opdagelse. På ARKENs efterårsudstilling MAD LOVE – ung kunst i
danske privatsamlinger kunne gæsterne interagere direkte med kunsten. Den
amerikanske kunstnergruppe Dearraindrops psykedeliske installation Sfinksens
gåde (2004) svarede med lyde og lys, når man trykkede på væggen. Her går
Grevinde Alexandra Christina af Frederiksborg på opdagelse i installationen
sammen med museumsdirektør Christian Gether.
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FREMTIDENS KUNSTMUSEUM

CHRISTIAN GETHER

Hvad vil samfundet med museerne? Det blev jeg

Som ansvarlige kunstinstitutioner kan vi ikke bare sidde

klassiker Alice i Eventyrland. Først når vi ved, hvor samfundet vil hen med sit kulturliv – og museerne – og hvorfor.

fornylig bedt om at svare på ved en konference om

med hænderne foldet og vente på svar. Vi må selv være

Først da, ved vi, hvad samfundet vil med museerne i fremtiden.

Fremtidens Museum.

med til at definere det danske kunstmuseums rolle i
fremtidens samfund. Gør vi ikke det, vil kunstmuseet

Da jeg startede på Statens Museum for Kunst i 1975 var museet stadig mest til for kunsthistorikernes skyld, og

I virkeligheden er det et spørgsmål, som ikke bør for-

blive defineret af kræfter, som ikke har den integrerede

direktøren glædede sig over fraværet af publikum. Lige så overraskende det lyder i dag, lige så sædvanligt var det

beholdes sjældent afholdte konferencer. Det skal stilles

forståelse for kunsten og kunstmuseerne, som vi som

dengang. Kunstmuseer, og museer generelt, eksisterede – med Louisiana som én af få undtagelser – alene i egen

– af både samfund og museer – med jævne mellemrum.

fagfolk er i besiddelse af.

ret: De var til glæde for de få og til fredelig ligegyldighed for det meste af omverden.

En forudsætning for dette, er at vi erkender kunsten

Fra i 1800-tallet at have været et sted, der på nationalromantisk vis opbevarede nationens identitet, havde kunst-

som den uforanderlige kerne i kunstmuseet. Det er

museet gennemgået en udvikling som inspirationskilde for kunstnere og eksklusivt søndags-dannelsesritual og var

Forudsætningen for, at vi som institution er i stand til at

kunsten og dens relation til den besøgende, som kon-

nu endt med en selvforståelse, der på ingen måde involverede omverden. Ingen udefra – slet ikke gæster – blev

bevare positionen som en integreret og uundværlig del

stituerer museets egenart – og som vi skal tage ud-

involveret. Og ingen, hverken ude- eller indefra stillede spørgsmål ved museerne.

af den kulturelle udvikling i Danmark og internationalt,

gangspunkt i for at bevare vores særkende i forhold

er nemlig, at vi er opmærksomme på de forskydninger,

til andre oplevelsesinstitutioner. Nuværende såvel som

Sådan har det heldigvis ikke været længe. I løbet af 1960erne og 1970erne blev der etableret en demokratisk

som hele tiden sker i det omgivende samfund, og at vi

kommende. Det er den selvforståelse, vi skal tale ud

tilgang til kunstmuseet, og museer i dag er generelt langt mere opmærksomme på deres publikum og omverden

– med dem som udgangspunkt – hele tiden opdaterer

fra, når vi vil fremme kunstens og kunstmuseets inte-

end tidligere. Men spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt.

vor egen selvforståelse.

resser. Interesser, der skal kvalificeres både af de behov,

For det ansporer til, at man beskæftiger sig kritisk med
den praksis, som man udøver i det daglige.

Det kan vi imidler tid ikke gøre uden samtidig at stille

som samfundet har i forhold til museet i dag og af de

Omverden og publikum er i rivende udvikling. Men et museum skal ikke kun udvikles, fordi den virkelighed, det

behov, som det forventes at have fremover.

eksisterer i, forandres. Som museum er det ikke tilstrækkeligt blot at følge med udviklingen. Vi skal vide hvorfor, og

os selv netop det spørgsmål: ”Hvad vil samfundet med

hvad det er, vi har at tilbyde i denne udvikling.

museerne?”Vil det blot skaffe så mange mennesker som

Mit svar på spørgsmålet er derfor en opfordring! En

muligt ind i museet for at retfærdiggøre, at der gives

opfordring til, at der udarbejdes en samlet vision for

driftsstøtte til museerne? Eller vil det, for så få penge

det danske (kunst-)museumsvæsen. En vision, som

som muligt, overlade det til de private fonde at betale

hver t eneste kunstmuseum i Danmark kan tænke sig

Den kulturelle virkelighed er i dag defineret af masseunderholdningsindustrien, af den hastigt voksende mængde

for den fremtidige etablering af de faste samlinger i

selv ind i og arbejde efter. Sådan en vision findes faktisk

af digitale medier og ikke mindst af en demokratisering af samfundet. Det har medført en langt mindre tro på

museerne, som udgør den nationale kulturarv? Eller vil

ikke i dag. Den danske museumslov fortæller, hvad vi

autoriteter og en deraf følgende større grad af individualisme. Et samfund, hvor det enkelte menneske i stadig

samfundet have kunstmuseer, som er aktive medspil-

skal som museer. Men den fortæller ikke hvorfor.

højere grad sætter sig selv i centrum, forventer at få indflydelse og forlanger personlig deltagelse. Spørgsmålet:

lere i den fremtidige kulturelle udvikling, nationalt såvel
som internationalt? Jeg håber på det sidste.

Hvad er vores rolle? Hvad vil vi med vores gæster og omverden? Og hvad I alverden skal de ville med os?

”Hvad kan jeg bruge det til?” dukker hele tiden op.
Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, er det lige meget
hvilken vej du vælger, som det hedder i Lewis Carrolls

Det er i denne – i al korthed definerede – samfundskulturelle kompleksitet (inden for sociologien taler man om
det hyperkomplekse samfund), at museet skal nydefinere sig selv. I den kulturelle virkelighed, skal vi kunne argumentere for vores eksistensberettigelse. Kan vi ikke det, mister vi relevans og betydning.
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FREMTIDENS KUNSTMUSEUM

Jeg har aldrig brudt mig om den karakteristik, der be-

Fremtidens kunstmuseum skal være en aktiv medspil-

skriver kunstmuseet som en ny form for kirke. Det

lere i den kulturelle udvikling, nationalt såvel som in-

lyder som om, kunsthistorikerne skal erstatte den gam-

ternationalt. Det skal være en del samfundets oplys-

meldags præst, som stod på prædikestolen og udlagde

ningsprojekt over for borgerne og medvirke aktivt til at

teksten. Det er en forker t form, hvor man taler ned-i-

fremme det frie og demokratiske samfund, som består

hovedet på folk. Men jeg kan godt lide betegnelsen, hvis

af frie og oplyste borgere.

man går lidt mere indholdsmæssigt frem, og betragter
museet som et sted for indsigt i livets dybe forhold

Derfor skal fremtidens museum i endnu højere grad

ansporet af observationen af ”det skønne”.

end tidligere, sætte mennesket i centrum. Det vil sige,
at alle oplevelserne i museet skal leveres med henblik

Når jeg formulerer det på den måde, er det fordi jeg

på at formidle viden og stimulere til nytænkning.

Museumsoplevelsen skal være:
Ekstraordinær
Mindeværdig
Dynamisk
Subjektiv
Kulturel og situationsbestemt
Den skal engagere, underholde, lære
Den skal være æstetisk engagerende, involverende
Og dermed meningsgivende

tager udgangspunkt i Platons tanker vedrørende tilværelsens beskaffenhed. Platon deler tilværelsen op i to:

Dette at tænke nyt skal under alle omstændigheder være

Den ene er idéernes uforanderlige, harmoniske og ide-

den største oplevelse. Og dette at man går erkendelses-

ale verden, den anden er fænomenernes verden, som

mæssigt beriget fra museet, er det, der retfærdiggør alle

er den vi befinder os i, og som er forstyrret og ustabil.

andre tiltag, der gør museumsbesøget til en oplevelse.

Som mennesker ved vi intet om idéernes verden, mener Platon. Men ved at betragte et kunstværk, som er

Museet siden antikken har formidlet mennesket og dets

harmonisk, i balance, i hvile, vil vi observere ”det skøn-

forundring over tilværelsen til mennesker. Derfor er dette,

ne”. Og netop ”det skønne” vil, fordi vi har en sjæls-

at mødet med kunsten giver den besøgende en oplevelse

fornuft, give os en sprække ind til den ideale verden, til

af mening, det største, der kan ske på et kunstmuseum.

frihed, menneskelighed, humanisme. Kunstværket giver
med andre ord anledning til grundlæggende eksisten-

Det er på den baggrund, at svaret på, hvad samfundet

tielle overvejelser.

vil med museerne, bør findes.

Det er det, der karakteriserer det gode kunstværk; at det

Christian Gether

på den ene eller den anden måde forholder sig til livets
grundlæggende eksistentielle spørgsmål. Dermed ikke
sagt, at det gode kunstværk nødvendigvis er skønt at se
på i gængs forstand. Med moderniteten opstod fx en slags
”anti-æstetik”, som så senere opfattedes som ”skøn”.
Troen på kunstens potentiale som ”sprække” til erkendelsesmæssig indsigt er selve grundlaget for museets
virke, mener jeg. Men den viden om livets grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som det gode kunstværk beskæftiger sig med, skal sættes i dialog med den
viden og erfaring om tilværelsen, som den besøgende
er i besiddelse af, for at gøre museumsbesøget relevant
for den enkelte.
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For at gøre museumsbesøget relevant
for den enkelte gæst, skal den viden
om livets grundlæggende eksistentielle
spørgsmål, som det gode kunstværk
beskæftiger sig med, sættes i dialog med
de besøgendes viden og erfaring om
tilværelsen. Her fortæller en af ARKENs
omvisere børn og voksne om udstillingen
DUANE HANSON – skulpturer af den
amerikanske drøm. Udstillingen blev besøgt
af omkring 73.000 mennesker og ramte
med sine hyperrealistiske, legemsstore
skulpturer en stærk almen klangbund.
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LEDELSESBERETNING
nyophængning af samlingen. Udstillingen havde titlen

Damien Hirst og Marc Quinn. De to sidstnævnte findes

Menneskebilleder – fra ARKENs samling og de-

i ARKENs samling takket være gaver og deponeringer af

monstrerede med værker i mange forskellige medier

Jytte Dresing. Det nyindstiftede ARKENs rejselegat gik i

samtidskunstens afsøgning af identitet i grænselandene

2007 til kurator og kunstformidler Jacob Fabricius og bil-

mellem det perfekte og uperfekte, det maskuline og

ledkunstneren Anders Brinch. Sidstnævnte er repræsen-

feminine, individ og fællesskab.

teret i museets samling, og var også med på udstillingen
Mad Love – ung kunst fra danske privatsamlinger.

ARKEN viste i efteråret samtidskunst fra private danske samlinger. Udstillingen MAD LOVE – Ung kunst fra

Som følge af kommunalreformen med virkning fra 1.

danske privatsamlinger viste til fulde, hvor forskellige

januar 2007 har ARKEN udarbejdet nye vedtægter på

danske samleres smagsløg er og en meget stor spænd-

baggrund af Kulturarvsstyrelsens retningslinjer. Det be-

vidde i samtidskunsten. Samlerne pejler kunsten på

tød et farvel til den gamle bestyrelse, der var udpeget

en anden måde, end et museum kan og skal, og for

af Københavns Amt, Ishøj Kommune og et repræsen-

ARKEN var det en meget fin oplevelse at samarbejde

tantskab sammensat af kommunerne i Københavns Amt.

med de danske kunstsamlere, herunder ikke mindst

1. april 2007 tiltrådte en ny bestyrelse, der har Ishøjs

Dansk Kunstsamlerforening, der beredvilligt og entusia-

borgmester, Ole Bjørstorp, som formand. Med den tidli-

stisk engagerede sig i projektet.

gere bestyrelses afgang afsluttede Svend Jakobsen 10 års
bestyrelsesarbejde på museet og hermed også en im-

Besøgstal. I alt 116.072 gæster besøgte ARKEN i 2007. Heraf var hele 23.886 børn og unge, svarende til 20,6 % af publikum. En markant stigning i
forhold til 2006, hvor de yngste gæster udgjorde 14,2 % af det samlede besøgstal.

Netop den nyeste samtidskunst er central, når vinderen

ponerende indsats, der har bragt museet langt og skabt

af ARKENs årlige kunstpris skal findes, og modtagerne af

lovende perspektiver for fremtiden. I dialog med museets

ARKENs rejselegater udpeges. Annie & Otto Johs. Detlefs

nye bestyrelse fortsatte ARKEN de omfattende forbere-

gjorde det gennem en generøs donation i lighed med

delser af genåbningen i januar 2008. Forberedelser som

2006 muligt for museet at overrække ARKENs kunst-

har involveret hele museets stab, og som i løbet af året

pris på 100.000 kr. til kunstnerparret Sue Webster og

også har givet sig udslag i lanceringen af nye initiativer.

Tim Noble, der brød igennem i slutningen af 1990erne
ARKEN påbegyndte sin udbygning i 2006. 2007 stod i

Medens de nye bygninger blev føjet til det eksisterende

i den efterhånden legendariske kreds YBA (Young British

Med støtte fra Egmont Fonden lancerede ARKEN i

lighed med året forinden i udvidelsens tegn. I december

hus, afviklede ARKEN en række udstillinger. Året star-

Artists), der også tæller kunstnere som bl.a. Tracy Emin,

samarbejde med Ishøj Kulturskole i slutningen af 2007

afleverede entreprenøren til den aftalte tid en færdig

tede med udstillingen Duane Hanson - Skulpturer

udbygning, som er virkeliggjor t inden for den aftalte

af den amerikanske drøm. Udstillingen blev besøgt af

økonomiske ramme. Knap 1.500 m nye udstillings-

omtrent 73.000 mennesker og ramte en stærk almen

rum, nye magasiner og kontorlokaler er resultaterne af

klangbund med sine hyperrealistiske, legemestore

drømme og ideer, som blev født i 2004 og 2005, hvor

skulpturer. Skulpturer, der fascinerer os ved at ligne

de første planer simrede. Siden er gået mere end to år

præcist og samtidig tillader os at se os selv i spejlet af

og en stor og koncentreret indsats i samarbejde med

den amerikanske drøm – og dens skygger. I forlængelse

ikke mindst udbygningens arkitekt C.F. Møller, totalen-

af udstillingen blev der givet kunsthistoriske foredrag

treprenør Hoffmann og arkitekt Søren Rober t Lund,

samt en række mere almene foredrag ved bl.a. tidligere

der virkede som designkonsulent. Søren Robert Lund

minister Svend Auken, der for talte om det USA, som

bidrog konstruktivt og energisk til, at udbygningen blev

Hansons figurer er rundet af, og det USA som i snar t

dimensioneret rigtigt i forhold til det hus, som han teg-

sagt enhver henseende er en væsentlig del af vores

nede i star ten af 1990erne.

omverden. Gennem sommeren fremviste museet en

2
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Rejsegilde. Den 29. juni blev der holdt rejsegilde
for de nye udstillingsarealer på ARKENs nordfløj. I
forgrunden for de nye tilbygninger ses fra venstre
museumsdirektør Christian Gether, arkitekt Anna
Maria Indrio, bestyrelsesformand Ole Bjørstorp og
regionsdirektør Jens L. Nielsen, Hoffmann.
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FORVENTNINGER TIL 2008
projektet Kunstlaboratoriet, der gennem undervisning

Mens mange aktiviteter på museet for personale og

hurra! Kunstnerfest på Skagen (1888), som Göteborgs

og workshops på museet sigter på at give elever i alde-

samarbejdspartnere har stået i udbygningens tegn

konstmuseum har udlånt. Udstillingen søger at åbne

ren 14-18 år kunstneriske færdigheder, der kvalificerer

i 2006 og 2007, er det først i 2008, at publikum for

vores erfaring af de Skagensbilleder, som er en vigtig

til optagelse på Kunstakademiet og giver dem mulig-

alvor vil mærke det løft, som museet har fået. Det

og rig del af vor kultur, ved at spørge til myten om

hed for sidenhen at forfølge en professionel løbebane.

gælder ikke alene flere udstillingsrum, der giver ny

Skagen og forholdet mellem Skagensmalerne og den

Det er museets ambition, at Kunstlaboratoriet skal gø-

plads til museets samling, men også en fornyelse af

fiskerbefolkning, som var et yndet motiv. Udstillingen

res permanent som et fireårigt BGK (Billedkunstnerisk

museumsbutikken, nyindretning af cafeen, forbedring af

kaster således lys ind fra nye vinkler, der kan frisætte en

GrundKursus) på linje med MGK, som kendes fra landets

museets kommunikationsplatform med ny hjemmeside,

ny tanke om Skagensmalernes uomtvistelige kvaliteter

mange musikskoler. Kunstlaboratoriet er led i ARKENs

nye fremstød i den digitale formidling og aktivering af en

uden mytologiseringer i metermål.

ambitioner om at udvikle og styrke den pædagogiske og

ny visuel identitet og grafisk profil for ARKEN. I 2006 og

uddannelsesmæssige del af museets virke i en tid, hvor

2007 har medarbejdere og ledere, samarbejdspartnere

Side om side med Skagensmalerne viser museet en

og kolleger forberedt og tilrettelagt genåbningen af

udstilling af det tysk-russiske talent Andreas Golder.

museet den 26. januar 2008 som en lancering af det ny

Udstillingen har titlen ANDREAS GOLDER – it has my

der muliggør podcasts via nettet og lån af iPods på

ARKEN. Udbygningen er en løftestang for hele museet

name on it og fortæller meget om Golders referencer til

museet med nyskabende kunst-formidling via lyd- og

i alle dets facetter og ikke alene for udstillingerne.

kunstens egen historie, om hvordan han inspireres, låner

billedfiler, tilbudt museets publikum. Kulturarvsstyrelsen

2008 er sandhedens time, hvor ARKEN skal indfri de

og kigger. Golders værker tegner, med alt fra humoristiske

ydede i 2007 tilskud til videre-udvikling heraf, ligesom

mange mål og ambitioner, som udbygningen har været

hverdagsmotiver til direkte eksistentielle spor, billedet af

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet støttede

udgangspunkt for – og som den giver rum og energi til.

en stor maler, der ikke længere blot er i sin vorden.

ARKEN udvidet kursusvirksomheden til folkeskole- og

2008 påbegyndes således ikke med én udstilling, men

Værker af Andreas Golder findes også i ARKENs sam-

gymnasielærere, der siden efteråret 2007 har kunnet

med en række tilbud og fremstød. Helt centralt står

ling, der i forbindelse med nyåbningen af museet ikke

prøve kræfter med digitale undervisningsforløb i et nyt

naturligvis udstillingen Skagensmalerne – i nyt lys.

alene får mere plads, men også kræver mere plads, da

ARKCAST-rum, der har fået status som Apple Regionalt

En udstilling museet konceptudviklede i 2004 og stædigt

samlingen de forløbne to år er blevet tilføjet centrale

Træningscenter på baggrund af et glimrende samar-

har fastholdt, selvom det har krævet blod, sved og tårer

værker i nutidskunsten. Det drejer sig ikke mindst om

bejde med Apple Danmark.

at kuratere og sammensætte udstillingen bl.a. med

erhvervelser af den britiske kunstner Damien Hirst, der

klenodier i vor kulturarv som fx P.S. Krøyers Hip, hip,

i øjeblikket tegner kunstverdenen på en måde, som vi

billedkunsten ofte bliver trængt i såvel grundskolens som
gymnasieskolens undervisning. I 2006 blev ARKCAST,

Digitale workshops. Skoletjenesten arrangerede i løbet af året en
række digitale workshops, hvor skoleklasser kunne producere deres egne
podcast-episoder.

ARKENs projekt e-museum. I sammenhæng hermed har

Også i 2007 har ARKEN haft et godt samarbejde
med Ishøj Kommune. Museet udveksler erfaringer og ideer til konkrete samarbejder med kommunen om bl.a. udviklingen af området fra Ishøj
Station til ARKEN og ikke mindst den fremtidige
udvikling af Strandparken. Hertil kommer fælles
samarbejde om Kunstlaboratoriet, og endelig har
det haft overordentlig stor betydning for museet, at kommunen bevilgede 1 mio. kr. årligt i
perioden 2006-2008 i forbindelse med ARKENs
udbygning.

P.S. Krøyer: Hip, hip, hurra! Kunstnerfest på Skagen, 1888.
Udlånt af Göteborgs konstmuseum.
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Det ny ARKEN. Det ny ARKEN åbner d. 26. januar 2008 med et væld af spændende udstillinger.
Centralt står SKAGENSMALERNE – i nyt lys. En udstilling, der blev konceptudviklet helt tilbage i 2004,
og som nu efter en omfattende indsats endelig kan præsenteres for publikum. Udstillingen kaster et
nyt blik på de kendte Skagensbilleder, som er en vigtig og væsentlig del af vores nationale kulturarv.
Soloudstillingen ANDREAS GOLDER - it has my name on it sætter fokus på det unge, tysk-russiske
talent og sidst, men ikke mindst får ARKEN med udbygningen endelig plads til at vise en permanent
udstilling af museets samling, der blandt andet rummer et helt nyt Damien Hirst-rum.
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LEDELSESBERETNING
Forventninger til 2008

skal tilbage til Andy Warhol for at genkende. ARKEN

ter afslører relationer mellem mand og kvinde, mellem

præsenterer for publikum et særligt Damien Hirst-rum

maskulint og feminint og mellem kunstner og model.

med i alt 11 værker, hvoraf langt de fleste kan vises i

Trykkene omhandler den kunstneriske praksis, samtidig

kraft af Jytte Dresings generøsitet.

med at de kan tolkes i retning af selvbiografiske dagbogsblade. Udstillingen åbner den 26. september og

Sommeren står i Nordens tegn, og byder på udstillingen

varer indtil 4. januar 2009.

Nordiske stemninger – vor tids landskabsfotografi.
Hvad er det særligt nordiske ved det nordiske landskab?

Kunst på ARKEN kan naturligvis opleves unplugged,

Og hvordan bruger nutidens fotografer det? Det under-

men museet byder i 2008 også på en lang række

søger ARKENs sommerudstilling ved at sammenstille

ARKCAST-produktioner og audiowalks til udvalgte

nye landskabsfotografier af kunstnere fra de nordiske

værker. Kvaliteten af disse produktioner bliver i 2008

lande. Udstillingen viser, hvordan landskabet både kan

udviklet bl.a. gennem et samarbejde med Institut for

optræde som et spejlbillede af en sindsstemning og som

Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet,

en konkret registrering af et sted. Udstillingen åbner den

om et undervisningsforløb på ARKEN og universite-

30. maj og varer indtil 14. september 2008.

tet med produktion af audiowalks til ARKENs samling.
Disse lyd- og billedfiler kan afspilles på en udlånt iPod

Efteråret på ARKEN indledes med værker af bl.a.

eller ses og høres på museets hjemmeside, der i 2008

Salvador Dalí, Joan Míro, René Magritte, Max Ernst, Man

vil opleves i nyt design og fungere endnu mere bruger-

Ray, Wilhelm Freddie, Ejler Bille og Richard Mor tensen.

venligt end tidligere. Brugerne kommer således også

Udstillingen BEGÆRETS TRIUMF – dansk og inter-

i stigende grad til orde, når deres egne podcasts om

national surrealisme for tolker dansk surrealisme i et

kunsten bliver publiceret på ARKENs weblog.

internationalt perspektiv. Den viser et bredt udsnit

2 millioner besøgende. Siden ARKENs åbning i 1996 har mere end to millioner gæster besøgt
museet. Kunstvennerne Ann Holm og Torben Flemming Larsen fik sig lidt af en overraskelse, da
de den 8. november 2007 ankom til ARKEN og viste sig at være gæst nr. 2.000.000 og 2.000.001.
De blev festligt modtaget af museets direktør Christian Gether, der sagde til lykke og overrakte
blomster og et gavekort til et luksusophold på Hotel Hilton i København.

der ser en mulighed for at kommunikere effektivt gen-

og med dem som udgangspunkt fremme publikums og

nem samarbejde, og det gælder myndigheder, hvor ikke

offentlighedens deltagelse i udviklingen af nye forestil-

af den bedste danske surrealisme vist side om side

Brug af IT i formidlingen bliver i stigende grad vigti-

mindst museets lokale forankring i Ishøj Kommune er

linger om fremtidens samfund. Dette vil ske gennem en

med internationale kunstnere. Udstillingen rummer de

gere, da forskellige medier, internet, mobiltelefoner,

af stigende betydning. Men det gælder også i forhold til

række tiltag, der udvikler museets praksis og relation til

mangfoldige udtryksformer, som de danske og interna-

iPods etc., er blevet en mere og mere integreret del

private fonde, hvor ARKEN også i 2008 vil fortsætte det

sin omverden, herunder til udvalgte grupper. Ledetråden

tionale surrealister benyttede – gennem mere end 100

af vores hverdag. Det erstatter ikke den skriftlige og

glimrende samarbejde med Annie & Otto Johs. Detlefs’

for disse mange bestræbelser er spørgsmålet ”fra kol-

malerier, collager, fotografier, skulpturer, tegninger, ob-

mundtlige formidling, men giver mulighed for nye er-

Fonde, der også i 2008 står bag ARKENs kunstpris og

lektiv utopi til individuel drøm?”, idet projektet både

jekter, tidsskrifter og tekster kaster udstillingen nyt lys

faringer og vinklinger af materialet. I forlængelse heraf

ARKENs rejselegater, der uddeles den 27. mar ts 2008.

tager fat på utopiens status og betydning i kunst- og

på de danske surrealister. Det er første gang, at en ud-

kan man også opleve ARKENs indre landskab forandret

Sådanne samarbejdspar tnere bidrager i afgørende om-

kulturhistorien, men også henvender sig til vores fælles

stilling fokuserer på den dialog, der opstod mellem den

i 2008 gennem en lang række storskærme, som sikrer

fang til, at ARKEN kan gøre ideer til virkelighed.

samtid, der kendetegnes ved, at de store kollektive fore-

danske og den internationale surrealisme i 1930erne.

en mere smidig kommunikation til publikum. Gennem

Udstillingen åbner den 6. september og varer indtil den

et glimrende samarbejde med Pioneer de kommende

Det er derfor også med stor glæde, at museet i 2008

udgangspunkt i kunstværket og dets inkarnation af den

11. januar 2009.

år har ARKEN mulighed for både at kommunikere

påbegynder et flerårigt samarbejde med Nordea

aktuelle samfundsmæssige tilstand inviteres publikum,

mere effektivt og samtidig vise en række videoværker

Danmark-fonden, der dels de kommende tre år vil støtte

børn og unge, forskere og mange andre til at deltage

på skærme af højeste kvalitet.

museets store særudstillinger med betydelige ressourcer

i et projekt, der ikke alene handler om, hvad vi er fæl-

dels bidrage helt afgørende til realiseringen af projektet

les om og ikke er fælles om, men hvad vi kunne være

Efterårets anden særudstilling bringer os tæt på Picasso
i udstillingen PICASSO & KVINDERNE. Den viser 81

stillinger er ved at glide ud af vores sprog og kultur. Med

grafiske tryk udlånt fra Israel Museum, Jerusalem, som

Interaktionen med det omgivende samfund gennem

UTOPIA, som vil kunne opleves fra 2009-2011. Museet

fælles om. UTOPIA er endnu en løftestang for ARKEN

har organiseret udstillingen i samarbejde med ARKEN.

strategiske partnerskaber og samarbejde bliver af stør-

vil i samarbejde med forskere, medier, uddannelsesin-

til ikke alene at vise kunst af højeste klasse integreret i

Alle tryk forestiller kvinder, Picassos yndlingsmotiv.

re og større betydning for ARKEN. Det gælder i forhold

stitutioner o.a. over tre år realisere UTOPIA-projektet.

nye og sammenhængende formidlingsformer, der rækker

Hertil kommer mange skjulte selvpor trætter af Picasso

til private virksomheder, der bl.a. i stigende tal melder

Her vil museet med udgangspunkt i ARKENs Kunstakse

ud over museumsinstitutionen, men også til i meget høj

som mand, minotaurus eller kunstner. De intime forma-

sig ind i museets erhvervsklub, det gælder sponsorer,

præsentere tre værker af højeste internationale kvalitet

grad at afsøge nye måder at lave museum på.
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Forvirrende. Keep your painting, have a beer er et “maleri om maleri”.Ved at skildre en kunstner i færd med at male peger værket selvbevidst på den
kunstneriske proces og på maleriet som medie. Med en blanding af abstrakte og figurative elementer stiller maleriet os over for en række visuelle
paradokser. Kunstneren i billedet er i færd med at udføre et abstrakt maleri. Men han har ikke noget staffeli. Penselstrøgene svæver i den fri luft.
Eller også er han ved at færdiggøre det maleri, han selv er en del af? Og den palet, han henter sine farver fra, er både lærred, færdigt maleri og palet.
Forvirret? Golder udnytter maleriets virkemidler, abstrakte og figurative, og spiller dermed på forskellige virkelighedsplaner i sit maleri. Samtidig kan
værket ses som et humoristisk portræt af en kunstner, som én gang for alle er trådt ned fra sin piedestal.
ANDREAS GOLDER: Keep your painting, have a beer, 2007
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DET NY ARKEN ER KLAR

I løbet af 2007 tog ARKENs nye udstillingsrum konkret form. 19. juni kunne museet invitere til rejsegilde på

December 2006. 480 pæle sikrer fundamentet.

udbygningen, og nogenlunde samtidig med årets afslutning – efter to års udbygning – var de 1.500 ekstra m² ud-

480 pæle blev piloteret ned i jorden for at sikre udbyg-

stillingsrum endelig klar til kunsten. Udbygningen er placeret på ARKENs nordfløj. Dens ydermure ligger parallelt

ningens fundament. Her er piloteringen vel overstået,

med den oprindelige bygning, og – modsat den ellers markante og symbolladede arkitektur – er den med vilje

og fundamentet er lagt. Betonelementerne, murene i

diskret udformet. Også indvendigt føjer udbygningen sig lydefrit til de hidtidige rum – gulve og vægge er holdt i

udbygningens kælder, er ved at være på plads. Allerede

samme materialer og farver. Kun loftshøjden indikerer, at gæsten entrerer en ny bygning. De store rum er opdelt

nu placeres teknikken til ventilation og klimastyring i

af semi-permanente vægge, som sikrer et naturligt flow gennem udstillingerne. De nye udstillingsrum opfylder et

de nye lokaler. På grund af teknikkens størrelse lader

længe næret ønske om rum, der kunne danne ramme om ARKENs skiftende særudstillinger for hermed at skabe

det sig ikke gøre senere. Luftgennemstrømning og fug-

nyt rum til at præsentere museets faste samling. De hidtidige rum blev i slutningen af 2007 gjort klar til den første

tighed skal kunne reguleres og tilpasses de indimellem

faste udstilling af ARKENs samling af samtidskunst.

meget sarte kunstværker. Det er derfor altafgørende
for museet, at placeringen af teknikken er velgennem-

ARKEN har med udbygningen fået næsten 50 % ekstra plads til udstillinger. De nye udstillingsrum skal først og frem-

tænkt og fungerer optimalt.

mest vise museets skiftende særudstillinger.
Samarbejdet med både rådgivere, arkitekter og entreprenører er forløbet godt i hele udbygningsperioden, og i
december 2007 kunne totalentreprenøren Hoffmann overdrage ARKEN nøglerne til de nye bygninger, der blev
leveret til den aftalte tid og inden for den afsatte økonomiske ramme.

Februar 2007. Over jordens overflade. I begyndelsen af februar 2007 lægges dækket, dvs. gulvet i de nye
rum, på kælderen. Øverst i billedet anes den røde betonkanon, der pumper beton i renderne omkring elemen-

September 2006. Højt til vejrs. Inden selve bygge-

terne. Derefter kan de ydre vægge sættes.

riet gik i gang, skulle byggepladsen forberedes: ARKENs
udendørsskulpturer skulle flyttes, og skurbyen, hvor
bygningsarbejdere og entreprenører arbejder, skulle
etableres. Olafur Eliassons 8900054 (1996) blev kørt
til sin nye placering foran museet. Kort tid efter var den
første entreprenørmaskine på plads og udgravning og
pilotering kunne begynde. Alle aktiviteter blev indpasset i museets arbejde, så den daglige drift og museets
gæster blev forstyrret mindst muligt. Bl.a. derfor blev de
store sidegallerier lukket for udstillinger.
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Det ny ARKEN er klar

Juni 2007. Rejsegilde. Den 19. juni 2007 holdt

August 2007. Synlig udbygning og skjult arbejde.

ARKEN rejsegilde på udbygningen. Efter rejsegildet blev

Nu er udbygningen for alvor synlig. Væggene er rejst,

det indvendige arbejde gjort færdigt: gulvet blev støbt,

og arbejdet indvendigt begyndes. Rør til klimastyring,

de sidste skjulte forsyningsveje blev lagt, speciallofterne

forsyningskabler til el, kommunikation og sikring m.m.

blev pudset og malet, lyset sat m.m. Til sidst blev faca-

bliver trukket, så de er skjult, når kunsten skal udstilles.

derne lukket og pudset, og vinduer og døre sat i.

Også forskellige typer af gipsvægge afprøves. Mange
skiftende udstillinger med op og nedtagning af kunstværker kræver sit – både af vægge og af personale.
Opgaven består i at finde de vægge, der er lette at
arbejde med, kan klare udskiftningerne og vedblive at
være sikre og elegante.

Juni 2007. Hul igennem. Hidtil har der ikke været

December 2007. Finpudsning. Alle detaljer skal

direkte adgang fra den eksisterende bygning til de nye

være på plads, inder der kan hænges kunst i de nye ud-

udstillingsrum. Men i begyndelsen af juni skabes der

stillingsrum. I december 2007 klares den sidste finpuds-

hul igennem muren mellem de to bygninger. Væggen er

ning af rummene. Efter nytår 2008 hænges de første

omkring 40 cm. tyk, så hullet skæres i mindre stykker,

særudstillinger op. Det ny ARKEN er klar til indvielse.

der løftes over på en sækkevogn og køres væk. I det
nye museum går man gennem de oprindelige udstillingsrum for at komme til udstillingerne i de nye rum.
Dette flow er et bevidst valg, der skal sikre, at gæsterne
både møder samtidskunsten i de nuværende rum og
de skiftende særudstillinger i de nye.
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UDSTILLINGER 2007

2007 var i høj grad præget af museets udbygning og

af og betingelserne for at have eller skabe en identitet

kun museets Kunstakse var åben for udstillingsaktivitet.

i

Aksens særlige præg blev sat i spil af samtidskunst af

demonstrerede således kunstens fremstilling af og

høj kvalitet, udfør t i en bred vifte af medier.

refleksion over menneskets sammensatte karakter med

nutidens

komplekse

virkelighed.

Udstillingen

et stærkt fokus på de vilkår, der skaber den moderne
ARKEN indledte året med udstillingen DUANE

tilværelse. De vigtigste temaer i udstillingen var

HANSON – skulpturer af den amerikanske drøm.

forholdet mellem individet og fællesskabet, forestillinger

Udstillingen var den første solo-præsentation i

om det perfekte og det uperfekte menneske, grænsen

Danmark i 30 år af den amerikanske kunstner Duane

mellem det maskuline og det feminine samt skildringen

Hansons (1925-1996) hyperrealistiske skulpturer af

af de personlige erindringer, der knytter sig til hjemmet.

helt almindelige mennesker fra den lavere middelklasse

Udstillingens 50 værker var af såvel danske som

i USA. Publikum kunne på udstillingen opleve, hvordan

internationale kunstnere og spændte over tegning,

Hansons fascinerende menneskeskikkelser på både hu-

fotografi, skulptur, video, installationskunst og socialt

moristisk og melankolsk vis skildrer den amerikanske

engageret kunst skabt i en specifik kontekst.

hverdag. Det hyperrealistiske formsprog gør figurerne
næsten uhyggeligt nærværende, i lighed med dukkerne

Sjældent har så mange værker fyldt ARKENs kunstakse

i Madame Toussauds vokskabinet. Samtidig skabes der

som under efterårets udstilling MAD LOVE – ung kunst

grundlag for en mulig identifikation med Hansons fi-

i danske privatsamlinger : Med 136 værker udlånt af en

gurer, fra politimand til junkie og fra solbadende kor-

række private samlere gjorde udstillingen status over

pulent kvinde til borgerligt ægtepar med tomme blikke.

samtidskunsten, som den tager sig ud fra samlernes

Værkerne giver kritiske kommentarer til den vestlige

perspektiv. 75 danske og internationale kunstnere var

verdens sociale virkelighed og forbrugskultur, hvilket i

repræsenterede med værker, og udstillingen fremviste

udstillingen blev anskuet i relation til den amerikanske

et bredt spektrum af samtidskunstens mange ansigter :

drøm. Udstillingen viste i alt 31 værker fra Hansons

fra det skønne til det hæslige, fra det pjankede til det

produktion samt en række skitser og en film, der doku-

alvorlige eller fra det drømmende til det strengt nøg-

menterede værkernes tilblivelsesproces.

terne. Værkerne var udvalgt med særligt henblik på
at vise, hvordan arven efter surrealismen og popkun-

Tæt på. Duane Hansons ekstremt livagtige figurer er så vellignende,
at det næsten ikke er til at begribe, hvordan det lader sig gøre. Den 27.
januar 2007 slog de sig ned i ARKENs Kunstakse på udstillingen DUANE
HANSON – skulpturer af den amerikanske drøm. Hansons figurer
ligner til forveksling de mennesker, vi kender fra vores egen hverdag.
Dem, vi møder på kontoret, i fitnesscentret, supermarkedet, og hvor
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vi ellers færdes i det daglige. De er helt almindelige og på ingen måde
iøjnefaldende. De er der bare. Lige som vi selv er der. Og dog er der
noget særligt ved dem. Det kommer til udtryk i kombinationen af deres
nedslåede blikke, slidte tøj og tunge kropsholdning, og får dem på én gang
til at virke ærkeamerikanske. Og alment menneskelige. Og fordi de ikke er
rigtige mennesker, kan vi tillade os at gå lidt tættere på end normalt…

Hen over sommeren viste ARKEN udstillingen

sten gennemstrømmer store dele af samtids-kunsten.

MENNESKEBILLEDER I DAG – fra ARKENs samling.

Udstillingen blev vist fra september til december, hvor-

Med et udvalg af værker fra museets samling af

efter museet i en periode lukkede dørene for publi-

international samtidskunst satte udstillingen fokus på

kum for at gøre klar til den store genåbning af det ny

en markant tendens i samtidskunsten: Undersøgelsen

ARKEN i januar 2008.
27

Udstillinger 2007

UDSTILLINGER
ARKEN har gennemfør t følgende udstillinger i 2007:

DUANE HANSON – Skulpturer af den amerikanske drøm
27. januar - 3. juni 2007
• Udstillingen bestod af 31 skulpturer, skitser samt fotografier og en film, der dokumenterede værkernes tilblivelse
• Organiseret i samarbejde med Institut für Kulturaustausch, Tübingen
• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet
• Katalog blev udgivet af Thomas Buchsteiner og Otto Letze i samarbejde med ARKEN og Hatje Cantz Verlag
Det blev trykt i 3.500 eksemplarer på dansk og engelsk
• Der blev udformet formidlingsark på dansk, svensk og engelsk
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 72.867

MENNESKEBILLEDER I DAG – FRA ARKENS SAMLING
23. juni - 2. september 2007
• Udstillingen bestod af 50 værker fra ARKENs samling
• Hovedvægten lå på at vise værker, der afspejlede samtidskunstens undersøgelse af det moderne menneskes identitet.
• Værkerne var udfør t i forskellige medier : skulptur, tegning, fotografi, video, installationskunst og socialt engageret kontekstkunst
• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet
• Der blev udformet formidlingsark på dansk, svensk og engelsk
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 9.716

MAD LOVE – Ung kunst i danske privatsamlinger
15. september - 9. december 2007
• Udstillingen bestod af 136 værker af 75 danske og internationale kunstnere, udlånt af 19 danske samlere
• Realiseret i samarbejde med udvalgte samlere fra Det Danske Kunstsamlerselskab
• Blandt kunstnerne var tyske Jonathan Meese, amerikanske Dearraindrop, engelske David Shrigley, sydkoreanske Osang Gwon, mexicanske Dr. Lakra, sydafrikanske William Kentridge, amerikanske Michael Bevilacqua og
norske Torbjørn Rødland. Desuden deltog danske kunstnere som Olafur Eliasson, Tal R, Andreas Schulenburg,
HuskMitNavn, Torben Ribe, Jes Brinch og Henrik Plenge Jacobsen
• Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet
• Katalog blev trykt på dansk i 1.800 eksemplarer
• Der blev udformet formidlingsark på dansk, svensk og engelsk
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 19.926

Barsk. Kunstnerne Jes Brinch og Henrik Plenge
Jacobsens installation Engangssprøjte var oprindeligt
udtænkt til at skulle sende sit neonlys ud over Maria
Kirke Plads på Vesterbro. Kunstnerne havde stor
respekt for det sociale arbejde, kirken gjorde for
byens mest udsatte; junkierne, de prostituerede og de
hjemløse. Brinch og Plenge ville skabe et kunstværk, der
anerkendte stedet og miljøet på dets egne præmisser.
Den fem meter høje lysskulptur spejler Vesterbros
mange neonskilte og barske gadeaktivitet. Københavns
red light district ville få et vartegn, der uden omsvøb
blottede hverdagen på og omkring Maria Kirke Plads.
Værket var imidlertid hård kost for lokalpolitikerne
og for naboerne. Brinch og Plenge måtte finde en
alternativ placering på Vesterbro til Engangssprøjte.
Værket endte mere afsides på Ingerslevsgade nær
Dybbølsbro. Engangssprøjte har en ny betydning som
skulptur, når den hænger i ARKENs Kunstakse.
Jes Brinch og Henrik Plenge Jakobsen:
Engangssprøjte, 1996
Deponeret fra Leif Djurhuus Collection
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ARKENS SAMLING
ARKEN indsamler dansk, nordisk og international kunst.

nye udstillingsrum står klar. Disse forbedrede vilkår

kunstnere og værker i samlingen. Formidlingsarket ”5

ARKENs indkøbspolitik har særligt fokus på erhvervelse

Indsamlingen retter sig mod samtidskunst, dvs. kunst-

for at lade publikum møde samtidskunsten stiller nye

i fokus” blev udviklet for at give ny, langsigtet form til

af international samtidskunst, der sætter et nyt perspektiv

værker fra perioden efter 1990. Der er to hovedlinjer i

krav og udfordringer til forskning i samt formidling

museets skriftlige formidling i den permanente udstilling

på den øvrige danske, nordiske og internationale kunst

samlingen. Den ene er kunst, der handler om det mo-

og bevaring af samlingen. ARKEN anvendte således

af samlingen.

i samlingen. Derfor arbejder museet på at indsamle få,

derne menneskes eksistens. Den anden linje fokuserer

væsentlige ressourcer i 2007 til forskning, planlægning

på den kunst, der gennem nye former, materialer og

og formidling af den permanente udstilling af samlingen.

ARKENs samling er fuldstændig dokumenteret. Den

medier forholder sig til selve værkbegrebet.

Der blev gennemfør t en række konserveringsarbejder

for tsatte registrering og dokumentation af værker

Årets væsentlige, internationale erhvervelser til samlingen

i samarbejde med Fælleskonserveringen Øst, herunder

skete i 2007 med henblik på en konvertering i 2008

blev muliggjort gennem donationer og generøs støtte

præventiv konservering af værker.

af ARKENs digitale registrering til Kulturarvsstyrelsens

fra private fonde og offentlige puljer. ARKEN arbejdede i

nyudviklede registreringssystem, Regin Kunst.

2007 på at udbygge samlingen af værker af den engelske

ARKENs samling er blevet en spydspids i danske museumssamlinger af samtidskunst. ARKENs indkøbs-

markante erhvervelser frem for et større antal værker.

politik fokuserer stadig mere på at erhverve de bedste

Den permanente udstilling af ARKENs samling giver

kunstner Damien Hirst. Hirst er den førende samtids-

værker af internationale samtidskunstnere samt på at

nye og bedre vilkår for at formidle samtidskunsten

ARKEN arbejder på at skærpe samlingens fokus på den

kunstner på den internationale kunstscene, og erhver-

styrke den markante stigning i donationer til samlingen.

til publikum. Museets digitale formidling blev styrket

væsentlige, internationale samtidskunst gennem en kri-

velserne sker med henblik på at kunne præsentere et

Indsamlingen af værker i 2007 fulgte denne målsætning

gennem samarbejdet med Institut for Kunst- og

tisk gennemgang af samlingens deponerede værker. Det

særligt Damien Hirst-rum i den permanente udstilling af

nøje. Der blev erhvervet, doneret og deponeret i alt

Kulturvidenskab, Københavns Universitet, om et under-

har derfor været nødvendigt at påbegynde en proces

samlingen. Donationen fra Dresing Collection, London,

12 værker, herunder en række internationale værker af

visningsforløb på ARKEN og KUA med produktion af

med udskillelse af værker, bl.a. på Kulturarvsstyrelsens

af Damien Hirsts serigrafiske værk i 13 dele, The Last

monumental karakter, til samlingen.

audiowalks til ARKENs samling. Disse produktioner

opfordring. I 2007 blev deponeringen af 142 værker af

Supper (1999), var et afgørende bidrag hertil.

bliver tilgængelige på museet og på www.arken.dk.

Egill Jacobsen fra Egill og Evelyn Jacobsens Fond bragt

I 2008 bliver der for første gang plads til en permanent

Formidlingen af samlingen på museets hjemmeside blev

til ophør. Værkerne blev deponeret på ARKEN i 1996 i

Den amerikanske konceptkunstner Lawrence Weiner

udstilling af udvalgte værker i samlingen, når ARKENs

også styrket gennem en fortsat udvidelse af tekster om

forbindelse med museets åbning.

skabte et stedsspecifikt værk til ARKEN, The weight / of
the light / from above / brought to bear on the froth of

UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2007

the waves / on the sea / Vægten af lyset / fra oven / sendt

PER BAK JENSEN

for at hvile på skummet / fra bølgerne på havet, (2007),

Sække, 1996

som det blev muligt at erhverve til samlingen i kraft

Udlånt til ”Spor”, Esbjerg Kunstmuseum,

af Ny Carlsbergfondets generøse bidrag. Med støtte

10. februar – 13. maj 2007

fra Augustinus Fonden kunne ARKEN erhverve Olafur
Eliassons fotogravure-serier Cartographic Series III og VI

JOHN KØRNER

(2004 og 2007). Købet afsluttede erhvervelsen af hele

Night at Stage, 2002

værket Cartographic Series I-IV (2001-07) på i alt 100

Udlånt til ”Matchrace”, Nordjyllands Kunstmuseum,

fotogravurer.

15. september – 25. november 2007
Samlingens repræsentation af samtidsmaleri blev styrket

NYE VÆRKER I ARKENS SAMLING

væsentligt gennem erhvervelsen af den tyske kunstner

I 2007 erhvervede ARKEN 12 nye værker af danske

Anselm Reyles maleri Untitled (2007), der blev støttet

og internationale samtidskunstnere til samlingen. Det

af Kulturarvsstyrelsen. ARKEN erhvervede desuden to

er værker, der løfter samlingens internationale profil

malerier af den tyske kunstner Andreas Golder samt

markant. De vil indgå i den permanente udstilling af

et maleri af Günther Förg samt endelig to tegninger af

samlingen fra 2008, når museet åbner sin udbygning.

den danske kunstner Rasmus Rosengaard.

ARKENs samling. Når det ny ARKEN præsenteres i 2008, bliver det
for første gang med en permanent udstilling af værker fra ARKENs samling. Her er det installationerne i Kunstaksen, der er ved at blive sat op.
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ARKENS SAMLING

Hypnotiserende. Anselm Reyles abstrakte malerier forfører med sine
store formater, glitrende materialer og lysende neonfarver. De visuelt
indtagende og præcist udførte malerier rummer et bevidst element
af kitsch – fx når et abstrakt maleri låner farveskalaen fra et banalt
solnedgangsmotiv.
Reyle udforsker visuelle virkemidler som farve, linie og stoflighed i
en tradition fra modernismens abstrakte maleri – en tradition han
opdaterer til en nutidig medievirkelighed. De spraymalede neonfarver i
det seks meter lange og næsten tre meter høje Uden titel udsender et

32

hypnotiserende lys, som gør det svært at fokusere på billedets overflade.
De horisontale linjer i blå, gule, rosa og violette toner er som taget
ud af charter-katalogets banale solnedgange. Reyles maleri spiller to
forskellige forestillinger om skønhed ud mod hinanden: Det æstetisk
skønne, som traditionelt har knyttet sig til det abstrakte maleri, møder
reklameæstetikkens kunstige sødme. Dermed peger maleriet på, hvordan
grænsen mellem kunst og pop, æstetik og kitsch bliver stadig mere
flydende i vores billedkultur.
ANSELM REYLE: Untitled, 2007
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ARKENs SAMLING

ERHVERVELSER
KØB

OPHØRTE DEPONERINGER
RASMUS ROSENGAARD

EGILL JACOBSEN
Uden titel, 1946

OLAFUR ELIASSON

Uden titel, 2007

KEN CURRIE

Olie på lærred

The Cartographic Series III, 2004

Pastelblyant på papir

Bread and Soup, 1993-94

53 x 62 cm

Fotogravure

265 x 377 cm

Olie og bivoks på lærred

30 dele, hver 49 x 49 cm
Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden

Tre dele, i alt 167 x 366 cm
LAWRENCE WEINER

EGILL JACOBSEN
Havet, 1947

The weight / of the light / from above / brought to bear

KEN CURRIE

Olie på lærred

OLAFUR ELIASSON

on the froth of the waves / on the sea / Vægten af lyset

Study for Bread and Soup, 1993

95,8 x 70,3 cm

The Cartographic Series IV, 2007

/ fra oven / sendt for at hvile på skummet / fra bølgerne

Blandede materialer på papir

Fotogravure

på havet, 2007

43 x 55 cm

25 dele, hver 49 x 49 cm

Aluminium og maling på væg

Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden

Variable mål

EGILL JACOBSEN

Olie på lærred

Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

Fra Frihavnen, 1929

50 x 72,5 cm

GÜNTHER FÖRG

Produktionen af værket er støttet af direktør Peter J.

Olie på lærred

Uden titel, 2007

Lassen, Montana-gruppen.

30,9 x 47,4 cm

To masker, 1950

160 x 150 cm
Akryl på lærred

EGILL JACOBSEN

EGILL JACOBSEN
Masque en Rouge, 1963

DONATIONER

EGILL JACOBSEN

Olie på lærred

Portræt, 1932

100 x 75 cm

ANDREAS GOLDER

DAMIEN HIRST

Olie på lærred

Für Per, 2007

The Last Supper, 1999

24 x 20,5 cm

Olie på lærred

Mushroom, Beans & Chips, Chicken, Salad, Dumpling,

180 x 200 cm

Liver Bacon Onions, Sandwich, Meatballs, Cornish Pasty,

EGILL JACOBSEN

Olie på lærred

Corned Beef, Steak and Kidney, Sausages, Omelette

Portræt, 1932

100 x 75 cm

ANDREAS GOLDER

13 serigrafier på papir

Olie på lærred

Keep your painting, have a beer, 2007

Hver ca. 153 x 101 cm

20 x 15 cm

Olie på lærred

Gave fra Dresing Collection, London

2 dele, 200 x 360 cm

DEPONERINGER
ANSELM REYLE

EGILL JACOBSEN
Maske i gråt, 1968

EGILL JACOBSEN
Uden titel, 1970

EGILL JACOBSEN

Olie på lærred

Brun maske, 1937

100,5 x 81 cm

Olie på lærred

Untitled, 2007

JES BRINCH OG HENRIK PLENGE JAKOBSEN

Akryl på lærred

Engangssprøjte, 1996

280 x 600 cm

Neonrør, plexiboks, ledning og timer

EGILL JACOBSEN

Akvarel, blyant, farvestift og gouache på papir

600 x 70 x 30 cm

Uden titel, 1944

Hver ca. 28 x 23 cm

Deponeret fra Leif Djurhuus Collection

Olie på lærred

RASMUS ROSENGAARD
Uden titel, 2007

59 x 46 cm

EGILL JACOBSEN
140 tegninger og akvareller

70 x 53,5 cm

CARSTEN JUEL-CHRISTIANSEN

Pastelblyant på papir

CLARE WOODS

Seks døre, 1994 (1988-90)

265 x 391 cm

Rock of the Night, 2006

EGILL JACOBSEN

Fotografi

Emalje og olie på aluminium, 9 dele

Grøn maske i gult, 1946

Hver 214 x 108,5 cm

274 x 1087,3 x 5 cm

Olie på lærred

Deponeret med henblik på donation fra Dresing

64,3 x 76,3 cm

Collection, London
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Professor. Samme dag som offentliggørelsen af forskningssamarbejdet
tildelte RUC museumsdirektør Christian Gether titlen som adjungeret
professor på Roskilde Universitetscenter. Til anledningen var udarbejdet et
diplom, som rektor ved RUC Poul Holm (t.h.) her overrækker.

FORSKNING

Forskning er et strategisk satsningsområde for ARKEN.

lende dimension. Samtidig er forskningen problemorien-

UDSTILLINGSBASERET FORSKNING

ARKENs forskningsvirksomhed knytter sig til særudstil-

teret og rettet imod at realisere konkrete udstillinger

I 2007 blev principperne for ARKENs udstillingspro-

MUSEOLOGISK FORSKNING
– FREMTIDENS KUNSTMUSEUM

lingerne, til hovedområdet for erhvervelsesvirksomheden

og projekter i forbindelse med samlingen. Målet med

gram fra og med åbningen af udbygningen i januar 2008

I maj 2007 blev ARKENs samarbejde med afdelingen

og til museologiske problemstillinger. Forskningen, som

ARKENs forskning er at skabe og anvende ny viden om

gentænkt og konkretiseret. Der blev arbejdet intensivt

for Performance-design på Institut for Kommunikation,

mestendels har karakter af anvendt og strategisk forsk-

kunsten til gavn for museet, de konkrete produktioner,

med at formulere skærpede målsætninger og etablere

Virksomhed og Informationsteknologi på Roskilde

ning, sker med henblik på at producere ny viden, indsigt

de besøgende, kunstverdenen og samfundet.

standarder for de kommende, forskningsbaserede ud-

Universitetscenter formaliseret. I den forbindelse blev

stillingsprojekter. En løbende videreudvikling af udstil-

ARKENs direktør udnævnt til adjungeret professor på

lingsprogrammet er et essentielt led i ARKENs ønske

RUC. Forskningssamarbejdets emne er ”Fremtidens

om at arbejde fremadrettet med at kvalificere og forny

Kunstmuseum”, og det skal munde ud i en international

ARKEN som en forskende museumsinstitution i front.

konference på ARKEN i 2010 samt en efterfølgende

og erkendelse. Den rummer en teori- og metodeudvik-

Forskningsarbejde. Forskningssamarbejdet mellem ARKEN og RUC blev offentliggjort ved en seance på ARKEN, der blandt
andet indeholdt happenings af studerende fra afdelingen for Performance-design på Institut for Kommunikation, Virksomhed
og Informationsteknologier. Ved offentliggørelsen talte også kulturminister Brian Mikkelsen, der ses siddende midt i billedet
i samtale med professor Olav Harsløf, RUC. Samarbejdsaftalen er tre-årig og omfatter bl.a. et stort forskningsprojekt om
”Fremtidens kunstmuseum”. Forskningsprojektet giver ARKEN og RUC en enestående mulighed for at markere sig nationalt og
internationalt med et koncept for fremtidens museumsvirksomhed.

publikation. Som en del af samarbejdet gennemførte
Arbejdet for tsatte desuden med at udvikle nye forsk-

RUC et undervisningsforløb med studerende fra

ningsbaserede udstillingskoncepter på et højt, inter-

Performance-design på ARKEN i 2007 og med delta-

nationalt niveau. Utopia er et ambitiøst og nyskab-

gelse af ARKENs kunstfaglige medarbejdere. Desuden

ende udstillingsprojekt, som ARKEN i 2007 udviklede

påbegyndte forskningsgruppen forberedelserne til en

og søgte midler til fra Nordea Danmark-fonden. Fra

ansøgning i 2008 om midler til forskningsprojektets

2009-11 viser ARKEN tre kunstprojekter skabt af in-

realisering.

ternationale kunstnere på højeste niveau i samarbejde
med både museet og eksterne par tnere. Utopia er

Forskningssamarbejdet med RUC har samtidig et strate-

et forskningsbaseret og -genererende projekt, som er

gisk formål. Det skal styrke relationen mellem universi-

kendetegnet ved outreach og udveksling med forskel-

tet og museum som forskningsinstitutioner, og det tager

lige offentligheder som stærkt integrerede elementer

udgangspunkt i de to institutioners kernefunktioner,

i udstillingsbegivenheden. Utopia-udstillingerne skal

forskning, undervisning, uddannelse, udstillingsvirksom-

skabe offentlig debat, give genlyd på den internatio-

hed, formidling, indsamling og bevaring. Herigennem skal

nale kunstscene og være en central drivkraft i museets

forskningssamarbejdet være med til at styrke og videre-

arbejde med den kunstfaglige, formidlingsmæssige og

udvikle ARKEN som forskende kulturinstitution.

museologiske forskning.
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ARKENS KUNSTPRIS & ARKENS REJSELEGAT

ARKENs kunstpris er doneret af Annie & Otto Johs.

og kunstnerens rolle i samfundet. I en række punk-

Legatet skal åbne mulighed for, at yngre kunstnere og

som liv og død, kærlighed og den samlede eksistens. Da

Detlefs’ Almennyttige Fond og blev første gang

rock-prægede skulpturer og installationer har de med

kuratorer kan rejse ud og samle information om kunst-

prisen blev uddelt var Anders Brinch stadig studerende

uddelt den 15. mar ts 2006. Kunstprisen tildeles

stort talent, humor og nyskabende brug af materialer

livet i udlandet, se udstillinger, foretage research, skaffe

på Kunstakademiet.

en samtidskunstner eller kunstnergruppe, som har

udfordret det eksisterende. Det gælder både den tradi-

sig inspiration, etablere netværk og udveksle ideer og

markeret sig med et enestående bidrag til den

tionelle kunstnerrolle og samfundet omkring dem. De

viden.

internationale samtidskunstscene. Foruden æren be-

kritiserer den moderne forbrugskultur, men viser også

tænkes prismodtageren med 100.000 kr.

med deres humoristiske og utraditionelle selvfremstil-

ARKENs rejselegat 2007 gik til kunstneren Anders

spirer. Museet vil gerne bidrage til et mangfoldigt, levende

linger, at de er en del af den.

Brinch og kuratoren Jacob Fabricius. Anders Brinch (f.

og internationalt kunstmiljø. Derfor gik det andet af

1971) blev tildelt det ene rejselegat, fordi han står frem

ARKENs rejselegater til kuratoren Jacob Fabricius (f.

Kunstprisen gives for en kunstnerisk indsats, der gen-

Oftest går priser og legater til kunstnere. Men ARKEN vil
gerne være med til at gøde jorden for nye og alternative

nem sit høje internationale niveau og globale udsyn i

Noble og Websters værker er udstillet på flere af ver-

som et af de helt store talenter på den danske kunstsce-

1970). Han modtog legatet for sin entreprenante og

særlig grad bidrager til udviklingen af den eksperimen-

dens førende kunstmuseer, og er bl.a. repræsenteret på

ne i dag. Han inddrager hverdagen og det store univers

eksperimenterende indstilling og for sit selvstændige

terende, nytænkende og debatskabende samtidskunst.

The Saatchi Collection, London, Solomon R. Guggenheim

i sine værker, der spænder over og blander forskellige

initiativ. Han har sine meningers mod og præger med sine

Prisen uddeles hver t år på ARKEN.

Museum, New York, Museum of Modern Art, New York og

udtryksmedier ; maleri, tegning, skulptur og installation.

reflekterede og kritiske tiltag konstruktivt til udviklingen

Mora Foundation, Wien. Men det er første gang, de mod-

Hans værker er poetiske og groteske. Humoristiske,

af det danske kunst- og kulturliv.

tager en kunstpris. De modtog prisen 15. marts 2007.

men ikke overfladiske. De rummer motiver og emner

ARKENs kunstpris 2007 gik til det engelske kunstnerpar Tim Noble (f. 1966) og Sue Webster (f. 1967).
Noble og Webster tilhører gruppen af Young British

De første modtagere af ARKENs kunstpris var kunst-

Artists (YBA), som satte et markant præg på samtids-

nerduoen Michael Elmgreen (f. 1961) & Ingar Dragset

kunstens scene i 1990erne. Kunstnerparret bruger det

(f. 1969), der modtog prisen i 2006.

trivielle, det kitschede og det tarvelige som strategi, når
de kommenterer forbrugskulturen, reklameverdenen

I tillæg til kunstprisen indstiftede Annie og Otto Johs.
Detlefs i 2007 ARKENs rejselegat, der består af to portioner à 50.000 kr. Legaterne blev uddelt første gang

Noble og Webster, Falling apart, 2001

samme dag som kunstprisen 15. marts 2007.
ARKENs rejselegat har til formål at fremme unge
kunstneres og kuratorers kendskab til og dialog med
den internationale kunstscene.

Prismodtagerne. I 2007 blev ARKENs kunstpris uddelt
for anden gang. Prisen, der er på 100.000 kr., blev givet til
kunstnerparret Noble og Webster. Ved samme lejlighed blev
ARKENs rejselegat uddelt for første gang. Her var vinderne
kunstneren Anders Brinch og kuratoren Jacob Fabricius, der
hver modtog 50.000 kr. Såvel kunstprisen som rejselegaterne
er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond.
Fra venstre er det Tim Noble, Sue Webster, Anders Brinch og
Jacob Fabricius.

38

39

UNDERVISNING OG FORMIDLING

Undervisnings- og formidlingsfeltet på ARKEN er i rivende

MAD LOVE

Med Kunstlaboratoriet ønskede ARKEN at adskille os

Målet med projektet Kunstlaboratoriet er at udvikle

udvikling. Afdelingen er udvidet og beskæftiger i dag fire

Med udstillingen MAD LOVE – ung kunst i danske pri-

fra andre kunstskoler ved at bruge samtidskunstens ar-

BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) på ARKEN. BGK

fastansatte og en gruppe på 15 omvisere/undervisere.

vatsamlinger på ARKEN ramte museet den nyeste sam-

bejdsmetoder som grundlag for elevernes arbejde. Ved

ARKEN er en 4-årig talentuddannelse, som elever føl-

tidskunst og en bragende samtidskultur. Med overskrifter

at placere Kunstlaboratoriet på museet og lade både

ger sideløbende med deres ungdomsuddannelse. BGK

Styrkelsen af afdelingen er udtryk for, at undervisning

og temaer som fantasy, skaterkultur, sampling, pop, sur-

kunstnere og ARKENs kunstformidlere stå for undervis-

ARKEN er for unge med ambitioner om at søge opta-

og formidling er et vigtigt strategisk indsatsområde

realisme, goth, graffiti, logoer og legetøj blev de besø-

ningen dialog, kom ARKENs samling til at indgå som et

gelse på kunstakademierne, arkitekt- og designskolerne

for museet og for en stigende efterspørgsel på kunst-

gende præsenteret for private samleres vilde værker.

naturligt afsæt for de unges egne arbejder.

eller anden beslægtet videregående uddannelse.

faglig funderet læring og undervisning til børn, unge og

Undervisningshæfterne åbnede for forskellige blikke,

undervisere. ARKEN ser det som sin opgave ikke kun

de besøgende kunne forfølge. Udstillingen var en ene-

at virke som et spejl for de besøgende, men samtidig

stående mulighed for at præsentere eleverne for den

komme med kvalificerede og tankeprovokerende ud-

helt aktuelle samtidskunst og vise dem, at den er en

fordringer af det velkendte for at åbne den enkeltes

del af livet og det, der foregår lige nu omkring os og

perspektiver og videnstilegnelse.

dem. Kunstnere er del af den samme visuelle kultur,
som de er. De ser musikvideoer, reklamer, tøj, logoer,

Oprustningen på formidlingsfronten sker navnlig på bag-

surfer på nettet og ser selvfølgelig også en masse kunst

grund af museets fremstød inden for digital læring formid-

på museer og gallerier, lytter til musik og læser bøger.

let over podcasts, hjemmeside og it-workshops på museet

MAD LOVE præsenterede alle medier og blandformer :

samt community building mod Vestegnens unge.

Maleri, foto, skulptur, installation, video, så udstillingen
gav rig mulighed for at diskutere klassiske udtryk og

DUANE HANSON
– Skulpturer af den amerikanske drøm

samtidskunstnernes videre tolkninger og videreudviklinger af materialet.

For første gang i over 30 år kom de til Danmark i samlet
subsistensløse og familiehunden. De besøgende kunne

KUNSTLABORATORIET
– ARKENs kunstskole for og med unge

stifte bekendtskab med dem alle, da den amerikanske

Hvilken kunstskole ønsker du dig? Med dette spørgs-

billedhugger Duane Hansons ekstremt livagtige figurer

mål mødte ARKEN de unge fra Vestegnen, da de i sep-

kom til ARKEN i foråret 2007. I sin kunst udødeliggjorde

tember 2007 blev inviteret til at udvikle en kunstskole i

Hanson helt almindelige mennesker. 23 af dem slog sig

samarbejde med professionelle kunstnere og ARKENs

ned i ARKENs Kunstakse og det kaldte på horder af

kunstformidlere.

flok: Bodybuilderen og direktøren, pensionisten, den

børn og unge. Der var lige så mange børn og unge på
den udstilling som til Chagall og Picasso-udstillingerne!
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Kunstner-aspiranter. Hvilken Kunstskole ønsker du dig? ARKEN inviterede de unge fra Vestegnen med til udvikle en kunstskole i samarbejde med
professionelle kunstnere og museets kunstformidlere. Målet med projektet er at udvikle BKG (Billedkunstnerisk GrundKursus) BGK ARKEN er en
en 4-årig talentuddannelse for unge med ambitioner om at søge ind på kunstakademierne, arkitekt- og designskolerne eller lignende uddannelse.
Kunstskolen blev gennemført med støtte fra Egmont Fonden og i samarbejde med Ishøj Kulturskole.
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UNDERVISNING OG FORMIDLING

ARKCAST
ARKEN har siden efteråret 2006 podcastet alternative
audio guides om museets udstillinger, samling og arkitektur under projektbetegnelsen ARKCAST. Det har primært
været museet, der har været afsender. Der er dog blevet
eksperimenteret med at lave offentlige workshops, hvor
brugere af museet kunne producere deres egen lydfil om
museet og få den podcastet på museets weblog.

Samarbejdet fører til, at KUA etablerer en decideret over-

Formålet med MIT ARKEN er at give brugerne mulighed

SANDDAG 8. JUNI 2007 ATLANTIS

bygning i lydformidling med ARKEN og DR som partnere.

for at udtrykke deres egen fortolkning og oplevelse af

Temaet for årets sanddag var Atlantis. De deltagende

kunsten via internettet. Det er vigtigt, at udvekslingen

børn byggede deres smukkeste sted i verden, øriger med

RTC – kreativ digital læring

foregår online, så befolkningsgrupper, der ikke har fysisk

Poseidon og Cleito smykket med skaller og sten til den

I forlængelse af ARKCAST-projektet etablerede ARKEN

adgang til museet kan deltage. MIT ARKEN skal derfor

store guldmedalje! Alberte gav koncert, og solen skinnede

undervisning et Regionalt Træningscenter for kre-

være uafhængig af et museumsbesøg. Et besøg på mu-

fra en skyfri himmel. Der var i 2007 en forøget finansiel

ativ læring, hvor undervisere kan komme på kursus i

seet vil altid supplere kunstoplevelsen, men formålet er

støtte til sanddagen fra flere omegnskommuner.

digitale læringsmidler.

at skabe et site, der fungerer som en selvstændig museums- og kunstoplevelse.

Formidlingsfilm i form af podcast-episoder er nu blevet

ARKEN fungerer som et laboratorium for udvikling af

en etableret del af ARKENs formidlingsflade. Til hver

digitale undervisningsforløb med Apples produkter som

udstilling produceres tre episoder af henholdsvis kunst-

afsæt. Museet arbejder frem i mod at etablere trådløst

afdelingen og ARKEN undervisning. Filmene er

net i udstillingsrummene, så man i nær fremtid vil opleve

tilgængelige på iPods på museet og som downloads fra

elever og studerende i dialog med en underviser om

museets hjemmeside. Episoderne inddrages i undervis-

et værk, hvor den bærbare computer er med som en

ningen både på museet og ude på skolerne. Produktet

platform for at søge mere viden, hvor kunsten er.

giver mulighed for at møde brugerne i den sammenhæng,

E-museum
– samtidskunst og visuel kultur
ARKEN indgik i 2007 et samarbejde med Brandts
Klædefabrik og Museet for Samtidskunst om et
web-baseret undervisningsmateriale om visuel kultur forstået som et bredere billedbegreb og som
refleksionsstrategi. Ud fra tværfaglige temaer og
forskellige analysestrategier præsenteres eksemplariske
værker fra institutionernes samlinger. Sitet fungerer som
et teoretisk og praktisk laboratorium for visuel kultur,
hvor eleverne kan arbejde undersøgende, teoretisk
og produktivt med samtidskunst, analysestrategier og
kommunikative strategier.

hvor de udfolder deres undervisning og i en kontekst,

MIT ARKEN

hvor børnene er. I forbindelse med ARKCAST indledte

Med projektet MIT ARKEN ønsker ARKEN at bygge

ARKEN desuden et samarbejde med Institut for Moderne

videre på ARKCAST-projektet, men med større fokus

Kultur på Københavns Universitet Amager. Til udstillingen

på online brugerinddragelse. Visionen er at lancere en

MENNESKEBILLEDER I DAG producerede en gruppe

ny mulighed på museets hjemmeside, hvor indholdet

studerende lydproduktioner til et udvalg af værkerne på

genereres af brugerne. Den traditionelle museale en-

udstillingen. Samarbejdet var meget udbytterigt og førte

vejskommunikation suppleres med dialog mellem bru-

til meget fine produktioner, som tilførte værkerne nye

gerne. Det skal være en selvstændig del af museets alle-

Undervisningsmaterialet har til formål at styrke elever-

perspektiver for de besøgende.

rede velfungerende hjemmeside, hvor museets samling,

nes analytiske evner og kreative proces gennem teore-

særudstillinger og arkitektur vil være udgangspunktet

tiske og praktiske opgaver.

for diskussion og dialog. ARKCAST vil blive integreret
i det nye site, som museets udtalelse, der er åben for

Museernes samarbejde giver mulighed for at præsentere

kritik og debat.

bredden i samtidskunstens medier og udtryksformer
med inddragelse af både lyd-, video- og installationskunst,
men også mulighed for at tage afsæt i et bredere billedbegreb ved at inddrage eksempelvis pressefotografiet.

Digitale workshops. Siden efteråret 2006 har ARKEN podcastet
alternative audioguides om museets udstillinger, samling og arkitektur. Men
også brugerne inddrages. I løbet af 2007 stod ARKEN UNDERVISNING
således for en række digitale workshops, hvor skoleklasser kunne
producere deres egne podcast-episoder om kunsten.
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Tilløbsstykke. Over 2.000 børn var mødt op til sanddag
på stranden ved ARKEN. Den årlige sanddag arrangeres
af ARKEN UNDERVISNING og er for børnehaver og
folkeskolens mindste klasser.
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Spejling. Figurerne fra udstillingen DUANE
HANSON – skulpturer af den amerikanske
drøm ligner til forveksling et par museumsgæster.
Museumsgæster, der meget vel kunne være
medlemmer af KLUB ARKEN. Medlemstallet i
ARKENs loyalitetsklub kom i 2007 op på 6.241
medlemskaber, hvoraf lidt over halvdelen er
parmedlemskaber.

KOMMUNIKATION

KLUB ARKEN

ARKENs kommunikation skal sikre, at det er klart for

tager ARKENs kunstpris? Kunstpris og rejselegat fik også

KLUB ARKEN er ARKENs loyalitetsklub. Medlemmerne

Med insourcingen har klubben fået sin egen kontakt-

kunst- og kulturinteresserede mennesker primært i

en fælles grafisk identitet – et markant, fluo-riserende pink-

er museets private ambassadører og faste kundegrund-

person på museet, hvilket er en klar fordel ikke bare i

Danmark, hvad ARKEN står for, hvilken kunst, ARKEN

orange-kobber logotype. Formålet med både kampagne

lag. Ved årets udgang var der 6.241 medlemskaber i

forhold til medlemsbetjening og -service, men også i for-

viser, og hvorfor. ARKEN Kommunikations vigtigste

og identitet var at understrege og styrke kunstprisen og

klubben. Lidt over halvdelen af disse er parmedlem-

hold til medlemmernes oplevede tilknytning til museet.

rolle er således at inspirere gæster til at tage til ARKEN

rejselegatets position som en af Danmarks vigtigste sam-

skaber, hvilket betyder, at ARKEN gennem klubben er

Derudover har det gjort det langt lettere for museet at

og at bidrage aktivt til, at kommunikationen indtænkes i

tidskunstpriser. Det blev underbygget af et pressearbejde,

i kontakt med et stort antal enkeltpersoner, som er

udvikle klubben i takt med medlemmernes ønsker.

alle beslutninger og handlinger, så der bliver sammenhæng

der bl.a. førte til et par solointerviews med prisvinderne

særligt interesserede i kunsten.

mellem museets handlinger og ønskede omdømme (vi-

Tim Noble og Sue Webster og portræt af kunstneren

sion og mission). Det gøres især via pressearbejde, men

Anders Brinch, der modtog det ene af årets rejselegater.

Både for at opretholde medlemsantallet og bevare den
Formålet med klubben er todelt. På den ene side skal

gode kontakt til KLUB ARKENs medlemmer valgte mu-

klubben fungere som konkret udfoldelse af museets pro-

seet også i 2007 at opretholde aktivitetsniveauet for klub-

Sammenlagt blev ARKEN, museets udstillinger og aktivi-

fil: Den sætter tanker i gang ved at komme folk i møde

ben med foredrag og arrangementer, selv om der pga.

I 2007 blev der presse- og PR-mæssigt især fokuseret på

teter mv. omtalt i 574 artikler og indslag i 2007. Lidt over

og sætte formidling af og refleksion over kunsten højt. På

udbygningen var færre udstillinger i 2007 end normalt.

udstillingerne, ARKENs kunstpris og ARKENs rejsele-gat

en tredjedel var i danske landsdækkende dagblade, TV og

den anden side er klubben et markedsførings- og ind-

samt udbygningen. Især årets første udstilling med den

radio. Omregnet til annonceværdi svarer presseomtalen

tjeningsværktøj, der skal skaffe flere gæster til ARKEN og

I løbet af året afholdt klubben 10 velbesøgte arrange-

amerikanske kunstner Duane Hansons skulpturer, som

til lige under 7.mio. kr.

få et stadigt højere medlemstal, som bruger flere penge

menter, deriblandt en meget populær galleritur ”I samler-

på museet. Dette dobbelte formål er ikke modstridende.

nes fodspor” i forbindelse med udstillingen MAD LOVE

også hjemmeside og marketing har høj prioritering.

ikke bare publikumsmæssigt, men også mediemæssigt
vakte stor interesse. Udstillingens skulpturer lagde i høj

Sidste halvdel af 2007 tog også kommunikationsafdelin-

KLUB ARKEN er særligt rettet mod kunst- og kultur-

– ung kunst i danske privatsamlinger og et dobbeltfore-

grad op til story telling, hvilket også blev brugt i presse-

gen for alvor fat på forberedelserne til åbningen af det

interesserede brugere, dvs. nuværende og potentielle

drag med arkitekten bag ARKENs nye udbygning, Anna

materialet, hvor udvalgte skulpturer fik deres egen lille

ny ARKEN. Der blev udviklet ny grafisk identitet for hele

gæster, som vi ved sætter pris på netop formidlingen af

Maria Indrio, og museumsdirektør Christian Gether. I alt

fortælling. Den solbadende og bikiniklædte kvinde, der

museet og forarbejdet til ARKENs nye hjemmeside blev

og refleksionen af kunsten. Det ene formål er derfor så

deltog 506 medlemmer i arrangementerne.

var valgt til PR-illustration var både populær og særde-

gjort. Grundlaget for begge dele er museets strategi og

at sige en forudsætning for det andet.

les iøjnefaldende og blev bl.a brugt som blikfang ved en

strategiske indsatsområder, der er uddybet med mere

fire-ugers kampagne på storskærm ved Rådhuspladsen i

beskrivende nøgleord og derefter omsat: Formidling er

I sidste halvår af 2007 var medlemstallet i klubben steget

København.

fx også udtryk for imødekommenhed, hvilket på en hjem-

til ca. 6.200 medlemskaber. Dermed var klubben blevet

meside betyder brugervenlighed og inspiration, og grafisk

så stor, at det kunne betale sig for museet at insource

PR-mæssigt blev der også gjort ekstra ud af ARKENs

har det ført til en ny, varm rød logotype. Både hjemmeside

administrationen af klubben. Det gav to fordele. Den ene

kunstpris og ARKENs rejselegat med en lille teaserkam-

og logotype bliver lanceret i forbindelse med åbningen af

var økonomisk – insourcingen betyder en klar besparelse

pagne i udvalgte dagblade med spørgsmålet: Hvem mod-

det ny ARKEN i januar 2008.

på administrationssiden. Den anden er servicebetonet.
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KULTURELLE ARRANGEMENTER
OG KONCERTER
En væsentlig del af ARKENs formidlingsindsats består i offentlige foredrag, filmforevisninger og særomvisninger,

lingen. ”Gå-i-kødet-på-samtidskunsten”-omvisningerne

der går i dybden med udstillingerne og belyser deres temaer yderligere. Der arrangeres også foredragsrækker, der

var arrangeret i forbindelse med sommerens udstilling

ikke ligger i direkte forlængelse af de aktuelle udstillinger, men belyser emner, der relaterer til museet eller kunsten.

MENNESKEBILLEDER I DAG.

Det giver ARKENs gæster mulighed for at sætte kunsten og museet ind i en større sammenhæng. Foredragene
holdes både af ARKENs egne ansatte og af eksterne foredragsholdere. Det sidste gælder især de foredrag, der

ARKENs koncertvirksomhed er out-sourcet til firmaet

ikke handler direkte om udstillingerne. I 2007 arrangerede ARKEN i alt 13 foredrag, der blev besøgt af i alt 1.157

Koncer tAr t. I 2007 arrangerede Koncer tAr t ni kon-

mennesker.

cer ter på museet. Sammen med museet tilrettelægger Koncer tAr t et program, der dækker klassisk musik,

Med forårets udstilling DUANE HANSON – skulpturer af den amerikanske drøm satte ARKEN amerikanernes

jazz og rytmisk musik, der omfatter broderparten af

drømme, ambitioner og livsstil på dagsordenen. Museet arrangerede bl.a. tre foredrag om USA, hvor politikeren

koncertprogrammet. Grundlæggende for koncerterne

Svend Auken, DR-studievært og tidligere USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen og Politiken-skribenten Bo Tao

på ARKEN er, at de, uanset genre, kvalitetsmæssigt skal

Michäelis gik tæt på henholdsvis amerikansk kultur, politik og kunst. ARKEN præsenterede også en række nyere ame-

være på samme høje niveau som museets udstillinger.

rikanske film, der tog tråden op efter Duane Hansons fremstillinger af forbrugssamfundets skyggesider og livet i den

Der skal være overensstemmelse mellem de oplevelser,

amerikanske middelklasse. Over tre søndage viste museet filmene American Beauty (1999, instruktør: Sam Mendes),

gæsten har mulighed for at få på museet. Samarbejdet

Super Size Me (2004, instruktør: Morgan Spurlock) og Crash (2004, instruktør: Paul Haggis).

med Koncer tAr t fungerer fint.

I løbet af efteråret 2007 fortsatte museet foredragsrækken ”Modernismens mestre”, som indledtes i efteråret

I 2007 afholdt ARKEN i alt 29 kulturelle arrangementer

2006. I fem foredrag belyste fem af Danmarks væsentligste fagfolk på området fem af nordens fremmeste ar-

med 3.658 gæster mod 20 kulturelle arrangementer og

kitekter: Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Hans J. Wegner, Jørn Utzon og Verner Panton. Efterårets udstilling MAD

3.817 gæster i 2006. I både 2006 og 2007 lå nettoud-

LOVE – ung kunst i danske privatsamlinger gav også mulighed for at møde tre af udstillingens samlere: Restauratør

giften for museet på disse aktiviteter på ca. 0,3 mio. kr.

Jens-Peter Brask og advokat Leif Djurhuus holdt et dobbeltforedrag, og erhvervsmanden Mads Øvlisen gav sit bud

Belægningsprocenten på koncer terne lå i 2007 på 88,3

på samtidskunstens potentialer. Samtidskunsten i ARKENs samling kunne gæsterne komme tæt på i to ”Gå-i-kødet-

% mod 89,5 % i 2006.

på-samtidskunsten”-omvisninger, hvor museets omvisere fokuserer på et bestemt tema, værk eller kunstner i sam-

Krat. Med sine mere end ti meter udfylder maleriet Rock of the Night hele
betragterens synsfelt. Det monumentale naturmotiv lader os imidlertid
ikke skue ud over fjerne horisonter – det præsenterer os for et nært blik
lige ind i skovens sammenfiltrede krat.
Clare Woods’ abstrakte malerier er baseret på fotografier af underskov.
Kunstneren fotograferer krat og planter om natten, og blitzlyset indfanger
skarpe farver og reflekterende overflader i blade og grene. Andre gange
fotograferer hun beplantning dækket af sne, der fremstår som klare
og enkle former. Overført til monumentale emalje-malerier fremstår
motiverne som organiske abstraktioner, men motiviske fragmenter dukker
op i deres vildnis af maleriske former, og malerierne fremstår med en
drømmelignende stemning som indre, psykologiske landskaber.
CLARE WOODS: Rock of the Night, 2006
Deponeret med henblik på donation fra Dresing Collection, London

KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER

ERHVERVSKLUB ARKEN

Med et bruttoresultat på i alt 1,8 mio. kr. blev 2007 det

ERHVERVSKLUB ARKEN havde ved udgangen af 2007 38 medlemskaber mod 29 i slutningen af 2006, hvilket er

bedste år nogensinde med kommercielle arrangemen-

en betydelig fremgang. Klubben er hen over året blevet styrket i forhold til medlemmernes loyalitet og deltagelse

ter. Til sammenligning var bruttoresultatet året før 1,4

i arrangementerne samt planlægningsmæssigt.

mio. kr. I alt blev der afholdt 79 kommercielle arrangementer og 12 fotooptagelser, hvilket ligger en anelse

Den positive fremgang skyldes blandt andet tilførslen af ressourcer til klubben, herunder ansættelsen af en

under året før.

erhvervs- og sponsorkonsulent. Det har således været muligt at foretage kvalitative interviews med de enkelte medlemsvirksomheder for at afdække behov og forventninger til medlemskabet samt styrke loyaliteten.

Årsagen til det meget flotte resultat skyldes i særlig

Interviewrunden fastslog, at medlemmerne især er glade for de mange fordele og for mødelokalet, samt at de

grad et løft i omsætningen, der blev båret af navnlig fire

gerne vil støtte ARKEN.

store arrangementer. Muligheden for at benytte museets midlertidigt nedlukkede gallerier til kommercielle

Der er iværksat flere forbedringer af ERHVERVSKLUB ARKEN, herunder kan blandt andet nævnes: 60” plasma-

arrangementer gjorde det muligt at afholde større og

skærm i erhvervsklubmødelokalet, udarbejdelse af et årsprogram, link og logoeksponering på hjemmesiden samt

anderledes arrangementer end hidtil.

en generel styrkelse af netværksmuligheden og kontakten til de enkelte medlemmer for en øget tilfredshed og
et aktivt medlemskab.

I forlængelse heraf vil den fremtidige markedsføring
målrettes mere direkte til større virksomheder, idet

I 2007 blev der afholdt to netværksarrangementer om henholdsvis krisestyring i virksomheden og investering

disse ofte gennemfører lidt større arrangementer.

i kunst. Ved den årlige middag i november talte Michael Kristiansen, tidligere presserådgiver for statsministeren
(2001-2005). Han holdt et oplæg ”Kan man kommunikere effektivt – og sagligt?”, der lagde op til en stor spørgelyst

Der arbejdes løbende med udvikling af produkttilbud,

hos medlemmerne oven på det netop overståede folketingsvalg. Derudover blev medlemmerne inviteret til forfer-

som knytter de kommercielle arrangementer tættere

nisering og middagsbuffet på årets tre årlige særudstillinger – altid populære arrangementer.

til museets kerneydelse og tillige åbner for salg til et nyt
I september 2008 dannede ARKEN ramme for Canon Danmarks storstilede
arrangement Canon Concerto. Arrangementet har tidligere år været
afholdt i bl.a. Barcelona, London og Milano, og blev for første gang afholdt i
Danmark. Målet med dagen var at sætte fokus på de fordele, virksomheder
kan opnå, når software og hardware mødes i et samspil af kvalitet, sikkerhed,
besparelser og effektivitet. ARKEN var ikke et tilfældigt valg for Canon til
denne event. ARKEN står for nytænkning, og det matchede perfekt Canons
forretningsområde, som konstant er under udvikling.

marked. Åbningen af et nyt mellemstort mødelokale

ERHVERVSKLUB ARKEN har stor betydning for museet og udgør en vigtig berøringsflade til erhvervslivet og til

i de nye galleriområder i foråret 2008 understreger

potentielle strategiske samarbejdspar tnere. Museet vil for tsat arbejde for at interessen for erhvervsklubben også

dette.

fremover vil stige, ikke mindst i lyset af åbningen af det ny ARKEN.

Kvaliteten af afholdte arrangementer analyseres og revideres løbende med henblik på at sikre optimal kundetilfredshed. I den forbindelse sikres det løbende, at
det store udbud af teknisk udstyr i sale og møderum er
tidssvarende og vedligeholdt.
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BUTIKKEN
Butikken havde i 2007 en omsætning på 1.7 mio. kr.

et butiksområde, der både virker lettere, mere tilgænge-

Butikkens sor timent har været præget af en række for-

ligt og samtidig med plads til flere varer. Sortimentet er

nyelser af designudbuddet, og forskellige typer af varer

ligeledes blevet revurderet, og butikken har fra 2008 en

relateret til de enkelte udstillinger og museets samling.

klarere og mere fyldig profil af designvarer af stilsikker

Af den grund er der i 2007 solgt mange litografier

kvalitet samt et omfattende udbud af udstillingsrelatere-

af samtidskunst ligesom en række danske bøger om

de varer som kataloger, plakater, postkort mv. og endelig

samtidskunst har vist sig at være populære blandt det

et bredt udvalg af bøger om kunst.

publikum, som besøger ARKEN.
Som led i denne fornyelse og styrkelse af ARKENs butik
I slutningen af 2007 har museets butiksmedarbejdere

ansatte museet i efteråret 2007 en butikschef til at lede det

og butikschefen forberedt og gennemført en større for-

efterhånden omfattende arbejde. I forlængelse af museets

nyelse af butikken. Reoler (det såkaldte GRID-system)

strategidag i efteråret blev der endvidere formuleret vær-

stillet til rådighed af Montana og en lang række andre

dier for frontpersonalet med henblik på, at museets fortsat

løsninger i butikkens arkitektur og disponering har skabt

udvikler sin profil og service over for de besøgende.

CAFÉEN
ARKENs café forpagtes af LANTZ A/S, der siden juni 2006 har stået for cafeen samt catering til de mange
arrangementer, som privatkunder, virksomheder og offentlige institutioner og myndigheder i stigende omfang
henlægger til ARKEN.
2006 og 2007 har været år med lavere besøgstal end normalt. Ikke desto mindre har det været afgørende for
ARKEN, at caféen opleves som et tilbud af en kvalitet, der er på linje med museets andre aktiviteter. Samarbejdet
med LANTZ fungerer udmærket, og det lykkedes i 2007 at forøge omsætningen til 6,1 mio. kr.
Som et led i moderniseringen af museet er caféen i slutningen af 2007 blevet nyindrettet gennem et godt samarbejde med GUBI A/S. Nye borde og stole har skabt lethed og rummelighed i caféen. Samtidig er museets anretterkøkken blevet bygget om med henblik på at forøge caféens kapacitet. Udskænkningsstedet vil desuden blive
redesignet i de første måneder af 2008.

Lethed. For stadig flere gæster er cafébesøget en vigtig del af museumsbesøget. ARKENs café er placeret som en redningsbåd på siden af museet. På
alle tider af året er der en smuk udsigt over vandet i Køge Bugt og livet i Strandparken. Et samarbejde med designvirksomheden GUBI A/S har nu også
sikret, at udsigten kan nydes i en nyindrettet café, hvor nye borde og stole har skabt mere lethed og rummelighed i lokalet. Nyindretningen er led i den
modernisering af museet, som er sket op til åbningen af det ny ARKEN.

Cafébesøget er for flere og flere en vigtig del af museumsoplevelsen. Kvaliteten skal derfor – om end den er ganske
usammenlignelig med udstillinger, samling etc. – være på højde med de standarder, som museet ellers sætter.

50

51

ORGANISATION OG PERSONALE

At formidle de indsigter, budskaber og tolkninger,

Museets vision er, at et besøg på ARKEN gerne skal

at de alle er ledende for det daglige arbejde og understøtter museets vision. Dermed har de også indflydelse på

som kunsten rummer, videre til publikum, kræver et

forrykke den besøgendes perspektiv på sig selv og til-

museets prio-riteringer, budgetlægning, arbejdsdeling, rekruttering, kommunikation, samarbejde internt og orien-

fagligt, dynamisk personale og en stærk og målrettet

værelsen. Men det er en vision, som hele tiden skal ud-

tering udadtil etc. Stor bevidsthed om målsætninger gør det muligt at fokusere indsatsen, strukturere arbejdet og

organisation; en organisation, som formår at sikre

møntes og omsættes i nye strategier og målsætninger,

indstille det kreative sigtekorn rigtigt.

sammenhæng mellem museets vision og de utallige

der er lagt på baggrund af museets kendskab til egne

beslutninger og handlinger, som personalet hver dag

styrker og svagheder, muligheder og risici samt viden

Arbejdet med målsætninger og opkvalificering er blevet mere og mere vigtigt. ARKEN bliver i 2008 et væsentligt

foretager. Af den grund investerer ARKEN betydelige

om ARKENs omverden og de forandringer, den hele

større museum med flere tilbud og en lang række nye projekter klar til realisering. Et stort og vedholdende arbejde

midler og mange kræfter i at opkvalificere og motivere

tiden undergår.

af alle medarbejdere er nødvendigt for, at ARKENs målsætninger for 2008 og de kommende år kan finde vej til

alle museets ansatte. Det sker dels i det daglige arbejde,

museumsgæsterne. Derfor er museets organisation også vokset det seneste år på en lang række områder. En ny

dels gennem interne og eksterne uddannelsesforløb

Hvis ikke du ved, hvor du skal hen, kan det være lige-

butikschef er blevet ansat, museets afdeling for undervisning og læring er blevet kraftigt opnormeret, en erhvervs-

og ikke mindst gennem en årlig strategidag, leder- og

gyldigt, hvilken vej du vælger, som det hedder i Lewis

og sponsorkonsulent kom ligeledes på plads i 2007, og endelig er der i såvel kommunikationsstaben som i kunst-

afdelingsseminarer og andre fælles seancer. I 2007 har

Carrolls Alice i Eventyrland. Derfor arbejder alle afde-

afdelingen blevet tilført flere ressourcer. Museet har i denne vækstperiode desuden haft held til i flere tilfælde at

arbejdet med at sikre sammenhæng og sikre retningen

linger, enheder og medarbejdere på ARKEN mere og

ansætte henvist arbejdskraft; medarbejdere der i dag indgår på fuldstændig lige fod med det øvrige personale, selv

i opkvalificeringen i høj grad handlet om at præcisere

mere efter målsætninger. Nogle er kortsigtede, andre

om deres entré på museet har været anderledes end normalt.

museets målsætninger med udgangspunkt i ARKENs

langsigtede; nogle kvalitative og andre kvantitative; nog-

vision. Disse er nedfældet i en intern hvidbog.

le kunsthistoriske og andre kommercielle. Det fælles er,
Direktør
Direktionssekretariat

Vicedirektør
IT-AFDELING

Direktionssekretærer
Sekretær

Strategidag. På strategidagen blev der især
diskuteret og fokuseret på værdier for arbejdet. Alle
ARKENs ansatte deltog i den årlige strategidag, der
er et af ARKENs tiltag for at bibeholde en stærk
og målrettet organisation med højt kvalificerede,
dynamiske medarbejdere.
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IT-chef

Økonomi og personale

Kommunikation

Økonomichef
Regnskabs- og budgetansvarlig
Regnskabs- og personaleassistenter
Administrativ koordinator

Kommunikationschef
Kommunikationsmedarbejder
Kommunikationskoordinator
Grafisk Designer
Kommunikationsassistent

Drift og sikkerhed

Kunstfaglig Afdeling

UNDERVISNING

Sikrings- & bygningschef
Driftsleder
Vagtmester
Driftsmedarbejdere
Vagtkorps
Skiftehold

Overinspektør
Museumsinspektører
Sekretær
Bibliotekar
Udstillingsassistenter

Leder af ARKEN UNDERVISNING
Museumsformidlere
Booker
Omvisere

Salg og Marketing/
Butik og billet

Butikschef
Erhvervs- og sponsorkonsulent
Arrangementskoordinatorer
Arrangementsassistent
Butiks- og billetpersonale
Teknikere
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SPONSORER, Enkeltpersoner og Fonde
Som har støttet ARKEN i 2007

I 2007 ansatte ARKEN en erhvervs- og sponsorkonsulent, som skal styrke dette område. Der er formuleret
sponsorstrategi og målsætninger samt produceret formidlingsmateriale, og formidlingen af ARKEN som strategisk sponsorpartner er påbegyndt. Derudover er der foretaget en strukturering af ydelserne og aktivering af de
eksisterende sponsorer. ARKEN vurderes som en attraktiv kommunikationsplatform for virksomheder, som med
ARKENs mange hospitality muligheder også får nye måder at pleje kunder og medarbejdere på. Der lægges vægt
på at indgå sponsorpar tnerskaber ud fra værdimatch, gensidig synergi og skræddersyede løsninger.

SPONSORER
Deloitte og ARKEN har samarbejdet siden 2000 og i

Direktør Peter J. Lassen, Montana-gruppen, støttede

2007 er sponsoratet af ARKENs særudstillinger blevet

produktionen af The weight / of the light / from above /

aktiveret og styrket. Begge par ter har fokus på kreativi-

brought to bear on the froth of the waves / on the sea /

tet og innovation i det daglige arbejde.

Vægten af lyset / fra oven / sendt for at hvile på skummet /
fra bølgerne på havet, (2007) af Lawrence Weiner

Lauritz.com’s treårige samarbejde med ARKEN om
ARKCAST for tsatte i 2007 ud fra begge par ters inte-

Montana stillede sit reolsystem GRID til rådighed for

resse for formidling af kunst via nye medier.

museumsbutikken, der fik et face-lift i forbindelse med
det ny ARKEN.

Pioneer og ARKEN indgik i slutningen af 2007 et toårigt
sponsorpartnerskab ud fra et værdimatch om kvalitet

GUBI har designet og ydet støtte til nyindretningen

og oplevelser i farver og billeder. ARKEN har gennem

af museets café samt pause- og møderum i de nye

dette par tnerskab fået mulighed for at præsentere sine

galleriområder.

“Medicinsk”. Champignons, bønner og pomfritter er
nogle af de retter, der står på menuen i Hirsts udgave af
Kristendommens fortælling om Den sidste nadver. Her er
13 medicinetiketter forsynet med referencer til traditionelle
engelske retter og madvarer. Madens livgivende, næring
kobles med medicinen, der repræsenterer det moderne
menneskes forsøg på at udskyde den uundgåelige død.
Værket peger på samtidskulturens dyrkelse af ‘det perfekte
liv’, hvor man helliger sig medicinen og andre kemiske
substanser for at overvinde sygdom, død og angst.
Medicinalfirmaets brand er skiftet ud med kunstnerens eget
navn som et typisk eksempel på, hvordan Damien Hirst
leger med kunstnerrollen og signaturen.
DAMIEN HIRST: The Last Supper, 1999
Mushroom, Beans & Chips, Chicken, Salad, Dumpling, Liver
Bacon Onions, Sandwich, Meatballs, Cornish Pasty, Corned
Beef, Steak and Kidney, Sausages, Omelette
Gave fra Dresing Collection, London

gæster for skærmløsninger, der styrker alle museets fokusområder, herunder fx visning af videoværker.

Eilersen Furniture har stillet sofaer til rådighed i ARKENs
nye pauserum.

AXA Ar t var udstillingssponsor af forsikringen af udstillingen MAD LOVE i efteråret 2007. Som en af Europas

Apple er en afgørende samarbejdspar tner i udviklingen

væsentligste kunstforsikringsselskaber var netop denne

af den digitale læring og formidling på ARKEN.

udstilling med samtidskunstværker fra private samlinger et oplagt samarbejdsområde.

av form har ydet støtte til materialer og workshops i
ARKEN UNDERVISNING.

KLS Digital. I 2007 for tsatte den mangeårige barteraftale med KLS Digital, hvor museet kan få produceret

Premium Vine sponserede HIP HIP HURRA! spumante

skiltemateriale til formidling i udstillingerne.

til ARKENs åbningsarrangementer i januar 2008.

ENKELTPERSONER, FIRMAER

Hilton Copenhagen Airpor t sponserede en overnatning
for to personer til ARKENs gæst nummer 2 million.

Jytte Dresing har doneret The Last Supper (1999) af
Damien Hirst

TRYG på Stranden, et non-kommercielt samarbejde
mellem Trygfonden og Dansk Svømmeunion stod for
badesikkerheden på den årlige sanddag.
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FONDE

OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond er dona-

Kulturarvsstyrelsen har ydet støtte til erhvervelsen af

tor af ARKENs kunstpris og ARKENs rejselegat i 2007.

Untitled (2007) af Anselm Reyle.

Augustinus Fonden støttede erhvervelsen af Cartographic

Kulturnet.dk har ydet afgørende støtte til MIT ARKEN

Series III og IV, 2004 og 2007 af Olafur Eliasson.

projektet, et brugerinddragende site (web 2.0 platform), der lanceres i foråret 2008.

Beckett-Fonden har ydet støtte til kataloget til udstillingen MAD LOVE – ung kunst i danske privatsamlinger.

Kulturarvsstyrelsen og Undervisningsministeriet har
ydet afgørende støtte til projektet e-museum, et web-

Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond støttede katalo-

baseret undervisningsmateriale om visuel kultur, i sam-

get til udstillingen MAD LOVE – ung kunst i danske

arbejde med Mediemuseet Brandts Klædefabrik og

privatsamlinger.

Museet for samtidskunst, som lanceres i foråret 2008.

Løvbjergs Almene Fond har ydet støtte til katalo-

Kulturarvsstyrelsen har ydet støtte til undervisnings-

get til udstillingen MAD LOVE – ung kunst i danske

projektet Samtidskunststafetten – udvikling af et lærer-

privatsamlinger.

tool. Projektet lanceres i efteråret 2008.

Oticon Fonden har ydet støtte til kataloget til udstillin-

ARKEN undervisning har et godt samarbejde med

gen MAD LOVE – ung kunst i danske privatsamlinger.

Ishøj Kommune:
Ishøj Ungdomsskole leverede støtte til en stor ung-

Nordea Danmark-fonden har givet tilsagn om afgø-

domsmesse på ARKEN for alle unge i kommunen.

rende støtte til Utopia-projektet.

Ishøj Musikskole samarbejder med ARKEN om og yder
støtte til en billedkunstkonsulent.

Nordea Danmark-fonden har givet tilsagn om støtte til

Ishøj Kommune støttede sommerferieworkshops på

ARKENs store særudstillinger i perioden 2008-2010.

ARKEN for børn i kommunen.

Ny Carlsbergfondet ydede afgørende støtte til The

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

weight / of the light / from above / brought to bear on the

Taastrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk kommuner har bi-

froth of the waves / on the sea / Vægten af lyset / fra oven

draget til realiseringen af sanddagen på Ishøj Strand.

/ sendt for at hvile på skummet / fra bølgerne på havet
(2007) af Lawrence Weiner.

Ishøj Kommune bevilgede i lighed med 2006 og 2007
støtte til udvidelsen af ARKEN med et betydeligt

Egmont Fonden har ydet støtte til realiseringen af
Kunstlaboratoriet, et pilotprojekt forud for lancering af
BGK ARKEN i 2008.
Danske Bank Initiativpuljer har også ydet støtte til
Kunstlaboratoriet, et pilotprojekt forud for lancering af
BGK ARKEN i 2008.

tilskud.

Systembrud. Günther Förg arbejder med et bredt spektrum af
medier – fra skulptur, fotografi, tryk, tegning og maleri. Förg har rødder
i 1970ernes konceptkunst, der fokuserede på kunstens teoretiske
og idemæssige dimension. Hans tidlige malerier er monokrome
eller præget af gråtoner, men senere har han bevæget sig i en mere
koloristisk varieret retning. Enkelhed, repetition og systematik ligger
til grund for Förgs abstrakte malerier. Inden for disse rammer forener
han imidlertid det enkelte penselstrøg med en organisk kvalitet.
Systemet og bruddet på systemet er grundlæggende ideer i hans
værker. Dobbeltheden mellem det kontrollerede og det spontane giver
malerierne en særegen og tvetydig æstetisk virkning.
GÜNTHER FÖRG: Uden titel, 2007
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BESØGSTAL

I alt besøgte 116.072 gæster ARKEN i 2007. Der var

Denne reduktion har dog været mindre end forventet,

Som følge af den reducerede udstillingsaktivitet i 2007 har ARKEN i hele 2007 opkrævet reducerede entrépriser

budgetteret med et besøgstal på 75.000 gæster.

og reduktionen kan alene tilskrives lukningen af de store

for gæster over 17 år.

sidegallerier i næsten hele 2006 og 2007.
Især årets første udstilling af den amerikanske kunst-

De reducerede entrépriser i 2007 samt den høje andel af gratis børn, der besøgte museet i 2007, betød, at den

ner Duane Hanson blev en publikumsmæssig succes. I

Formidling af kunst til børn og unge er et afgørende

gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst blev lavere i 2007 i forhold til et normalt år. Årets gennemsnitlige

alt 72.867 gæster så Duane Hansons hyperrealistiske

punkt i ARKENs virke. Museet sætter derfor stor pris

entréindtægt pr. museumsgæst blev i 2007 på i alt 21,90 kr. mod budgetteret 22,96 kr. og mod 34,39 kr. i 2005,

skulpturer, hvilket var betydeligt bedre end budgette-

på, at mange børn besøgte museet i 2007 som led i

som er det sidste normalår inden ombygningsårene 2006 og 2007.

ret. Besøgstallene til årets to andre hovedudstillinger

undervisningen i billedkunst i folkeskolen og på det

blev stor t set som forventet.

almene gymnasium og HF. I alt besøgte 23.886 børn
museet i 2007, svarende til 20,6 % (2006: 14,2 %) af

I lighed med forrige år, hvor der var 95.003 gæster på

det samlede besøgstal.

ARKEN, har de store sidegallerier været lukket for udstillinger. ARKENs nye tilbygning er i 2006 og 2007 blevet

Fra 1. januar 2006 har ARKEN som øvrige statsanerkendte

opført i tilknytning til museets sidegallerier, og af sikrings-

museer givet fri entré til alle børn og unge op til 18 år, og

mæssige grunde har det ikke været forsvarligt at vise

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

kunstudstillinger i disse arealer, mens byggeriet pågik.

nelsessteder. Selv om 2007 har været et atypisk år, kan
det konstateres, at andelen af ”frie” børn, som besøgte

I forhold til tidligere år, hvor der har været kalkuleret med

ARKEN, er steget til 10,5 % mod 5,2 % i 2006 og 3,6 % i

et besøgstal på årligt ca. 150.000 gæster, er der for 2006

2005 af det samlede besøgstal. Staten har ydet kompensa-

og 2007 tale om en reduktion på mellem 22 - 30 %.

tion for de mistede entréindtægter fra denne gruppe.

ARKENs besøgstal:

2003

2004

2005

2006

2007

Voksne

72.539

116.361

71.753

45.752

58.968

KLUB ARKEN

13.838

17.873

15.547

8.634

6.055

7.261

12.236

5.470

4.976

12.229

Pensionister

17.283

36.020

24.826

10.888

13.486

Studerende

6.980

13.732

6.110

3.715

4.622

20.030

27.236

14.821

8.554

11.657

7.648

26.702

12.719

12.484

9.055

145.579

250.160

151.246

95.003

116.072

Børn op til 18 år

Skole / Gymnasieelever
Arrangementer
I alt
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Undervisning. ARKEN oplever en stadig
stigende efterspørgsel på kunstfaglig funderet
læring og undervisning til børn og unge og
undervisere, og undervisning og formidling
er et strategisk vigtigt indsatsområde for
museet. Her er tre af de i alt 11.657 skole- og
gymnasieelever, der besøgte museet i 2007 i
færd med workshop-arbejde på trappen ned
til Kunstaksen.
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ARKEN har i 2007 opnået et overskud på 59.564 kr.,

Indtægterne i 2007 er på i alt ca. 43,7 mio. kr., hvilket

ARKEN har pr. 1. januar 2007, som følge af kommunal-

Finansieringen af og afskrivningerne på tilbygningen

hvilket er i overensstemmelse med det budgetterede

er ca. 5 mio. kr. bedre end budgetteret. Især det store

reformen, overtaget ejendommen, hvorfra ARKENs

har i forhold til tidligere år betydet en ekstra brutto-

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

besøgstal til Duane Hanson-udstillingen genererede

museumsdrift drives. Ejendommen er en gave fra det

omkostning for ARKEN i 2007 på i alt ca. 1,25 mio. kr.

museet i byggeårene 2006 og 2007.

større entréindtægter. Men også en meget målrettet

tidligere Københavns Amt og har en kostpris på 0 kr.

indsats mod at søge fonds- og sponsorstøtte til en-

Som delvis kompensation herfor har ARKEN i 2007

ARKENs bestyrelse og ledelse vedtog i efteråret 2005

keltprojekter har medført et betydeligt løft i disse ind-

Samtidig overtog ARKEN også den igangsatte byggesag

en plan for driften af museet i byggeperioden i 2006 og

tægter. Derudover er det over al forventning lykkedes

fra Københavns Amt, og denne byggesag blev afleveret

2007. På baggrund af den aktivitetsnedgang, som fulgte

at øge omsætningen med hensyn til arrangementer

til ARKEN af hovedentreprenøren den 9. december

I 2007 er der dog kun blevet afskrevet på tilbygnin-

af nedlukningen af de store sidegallerier, blev det be-

på trods af det lavere aktivitetsniveau i museet som

2007 som planlagt. De samlede byggeudgifter forventes

gen for december måned, idet det er denne måned,

sluttet at foretage en reduktion af medarbejderstaben,

helhed.

at beløbe sig til i alt ca. 38,3 mio. kr., hvoraf Københavns

tilbygningen er taget i brug. Årets afskrivninger på til-

Amt har betalt i alt 14,7 mio. kr. Det resterende beløb på

bygningen er derfor i 2007 kun på ca. 39.000 kr., mens

som modsvarede et lavere aktivitetsniveau. Dette skete

modtaget et ekstra tilskud fra Staten på 0,45 mio. kr.

for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og

De øgede indtægter har sammen med en stram øko-

23,6 mio. kr. skal ARKEN selv finansiere. Pr. 31. december

afskrivningen på tilbygningen de kommende ca. 50 år

for tsat ansvarlig offentlig økonomiforvaltning.

nomistyring betydet, at museet i 2007 bl.a. ekstraordi-

2007 er dette beløb finansieret via et optaget 25 årigt

årligt vil udgøre ca. 472.000 kr.

nært har kunnet anvende midler til:

prioritetslån på 23,2 mio. kr., mens de resterende 0,4

Med den vedtagne plan og struktur fik ARKEN i byggeperioden endvidere mulighed for at:
1.
2.

mio. kr. er finansieret via ARKENs likvide beholdninger.
•

Realisere en fornuftig drift samtidig med neddros-
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årligt blive belastet brutto med ca. 1,70 mio. kr. i renter

herunder etablering af ny sikringscentral og nyind-

Den forventede samlede byggesum på 38,3 mio. kr. er

og afskrivninger som følge af tilbygningen. Herfra kan

retning af ARKENs café.

kun 0,4 mio. kr. (1%) højere end budgetteret, og af-

modregnes det ekstra tilskud fra Staten på 0,45 mio. kr.

lingen af de store udstillinger.

•

Indkøb og etablering af ny IT-serverpark.

vigelsen skyldes alene større pris- og lønreguleringer

Sikre en egenkapital, som giver museet større sik-

•

Indkøb af ny projektor til ARKENs Koncert- og

(indeksreguleringer) af byggesummen end forventet.

Konferencesal.

Selve byggesummen i faste priser er i overensstemmelse med det budgetterede.

kerhed i finansieringen af sine øgede udstillings3.

Større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen,

I de kommende mange år vil ARKENs økonomi således

aktiviteter i 2008 – 2010.

•

Indretning af ARKENs nye lokaler.

Få tid til at tilvejebringe et bæredygtigt driftsgrund-

•

Igangsætning af ny hjemmeside og ny grafisk identitet.

lag for at videreføre et udvidet og styrket ARKEN.

•

Flere væsentlige kunstindkøb til ARKENs samling.
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Abstrakt virkelighed. Olafur Eliassons grafiske serie The Cartographic Series består af i alt 100 dele. I 2007 blev ARKENs version af værket kompletteret
med erhvervelsen af de to sidste dele, del III og IV

OLAFUR ELIASSON: The Cartographic Series I-IV, 2004
Del III og IV erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden

Eliasson sætter modsætningen mellem abstrakte mønstre og realistiske virkelighedsgengivelser i scene. Alt efter hvor grundigt vi ser på firkanten med de
mange billeder, vedbliver de at være et abstrakt mønster af forskellige strukturer, eller viser sig at være – ved nærmere undersøgelse – en række nøjagtige
gengivelser af det islandske landskab. På den måde bliver vi som beskuere opmærksomme på, at det er os, der bestemmer, hvad værket skal betyde.
Fotografierne udgør altså en blanding af realisme og abstraktion: Ved første øjekast er de et abstrakt mønster af forskellige strukturer, men de viser sig at
være så realistiske, at de kan bruges i forbindelse med videnskabelig kortlægning. De 100 luftfotografier er nøgterne, objektive gengivelser af naturen, der
oprindeligt skulle fungere som forlæg for kort over Island.
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Økonomi

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2007

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2003 – 2007

Fordelingen af indtægter og udgifter i 2007 fremgår af følgende to figurer :

Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2003 – 2007 fremgår af følgende tre figurer :

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2007 i alt 43,7 mio. kr.
Andet
2%
0,9 mio.

Finanslovens §15-16
66%
28,7 mio.

Kommercielle
13%
5,7 mio.

5 års indtægtsfordeling

100 %

I alt 48,1
mio. kr.

19%
(7,1
mio. kr.)

30%
(14,4
mio. kr.)

15%
(5,7
mio. kr.)

Entré- og medlemsindtægter
10%
4,3 mio.
50 %

66%
(25
mio. kr.)

Andre tilskud
5%
2,1 mio.
Ishøj Kommune
4%
2,0 mio.

I alt 37,8
mio. kr.

16%
(7,8
mio. kr.)
54%
(25,9
mio. kr.)

I alt 41,0
mio. kr.

I alt 37,2
mio. kr.

20%
(8,1
mio. kr.)

14%
(5,4
mio. kr.)
13%
(4,8
mio. kr.)

16%
(6,4
mio. kr.)

5 års omkostningsfordeling

I alt 43,7
mio. kr.
17%
(7,3
mio. kr.)

I alt 37,7
mio. kr.
100 %

13%
(5,7
mio. kr.)

73%
(27
mio. kr.)

70%
(30,7
mio. kr.)

2003

2004

2005

2006

2007

I alt 35,7
mio. kr.

I alt 43,6
mio. kr.

2%
(0,8 mio. kr.)

2%
(0,9 mio. kr.)

2%
(0,8 mio. kr.)

2% (0,7 mio. kr.)
3% (1,2 mio. kr.)

16%
(6,1 mio. kr.)

14%
(6,9 mio. kr.)

16%
(6,4 mio. kr.)

16%
(5,6 mio. kr.)

15%
(6,7 mio. kr.)

22%
(7,7 mio. kr.)

21%
(9,5 mio. kr.)

11%
(4,1 mio. kr.)

12%
(5,1 mio. kr.)

49%
(17,5 mio. kr.)

47%
(20,4 mio. kr.)

2006

2007

17%
(6,4 mio. kr.)

15%
(7,3 mio. kr.)
14%
(6,7 mio. kr.)

17%
(6,9 mio. kr.)
12%
(4,9 mio. kr.)

50 %

50%
(18,9 mio. kr.)

0%

I alt 40,8
mio. kr.

2%
(0,7 mio. kr.)

15%
(5,6 mio. kr.)
64%
(26,5
mio. kr.)

I alt 47,9
mio. kr.

0%

2003

55%
(26,2 mio. kr.)

2004

53%
(21,7 mio. kr.)

2005

Museale egenindtægter

Afskrivninger

Kommercielle egenindtægter

Renteudgifter

Offentlige tilskud

Administrative omkostninger
Ejendomsomkostninger

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2007 på i alt 43,7 mio. kr.

Kommercielle omkostninger
Museale omkostninger

Administration
15%
6,7 mio.

Overskud
1%
0,1 mio.

Renter
Afskrivninger
3%
2%
1,2 mio.
0,7 mio.

Udvikling i indtægterne 2003-2007

Udstillingen, samlingen og formidling
27%
11,9 mio.

Kommercielle omkostninger
11%
5,1 mio.

I alt
48,1

50
45
40
35
30

I alt
41,0

I alt
37,8
7,1

5,7

14,4

8,1

I alt
43,7
I alt
37,2
5,4

7,8

6,4

4,8

25,9

26,5

27,0

2004

2005

2006

7,3
5,7

Museale egenindtægter
Kommercielle egenindtægter
Offentlige tilskud

Mio. kr. 25
Ejendom
21%
9,5 mio.

Kultur og børn
7%
2,9 mio.
Marketing, PR. og
KLUB ARKEN
13%
5,6 mio.

20
15

25,0

10
5
0
2003
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30,7

Regnskabsår

2007
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LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrappor ten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2007 for ARKEN Museum for
Moderne Kunst.
Årsrappor ten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrappor ten giver et retvisende billede af ARKENs aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultatet.
Årsrappor ten indstilles til Kulturarvsstyrelsens godkendelse.
Ishøj, den 10. mar ts 2008
Særlig gave. Ved åbningen af udstillingen MAD LOVE – ung kunst
i danske privatsamlinger overrakte den amerikanske kunstnergruppe
Dearraindrop ARKENs protektor Grevinde Alexandra Christina af
Frederiksborg et kunstværk – en kjole fremstillet specielt til hende.
Fra venstre ses Christopher Kucinski, Joe Grillo, Billy Grant, Owen
Osborn og Laura Grant

DIREKTION

Christian Gether
Direktør

Stefan Hermann
Vicedirektør

BESTYRELSE

Ole Bjørstorp
Formand

Lars Eskesen
Næstformand

Henrik B. Andersen

Otto Johs. Detlefs

Eva Hofman-Bang

Poul Holm

Hans Jensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Vi har revideret årsrappor ten for ARKEN Museum for Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar - 31. december

Konklusion

2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

noter. Årsrappor ten aflægges efter årsregnskabsloven.

stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og

Ledelsens ansvar for årsrapporten

revision af statsanerkendte museer m.v.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer
m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante

Erklæring om udført forvaltningsrevision

for at udarbejde og aflægge en årsrappor t, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset

I forbindelse med den finansielle revision af ARKENs årsrapport for 2007 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, og at oplysningerne i årsrap-

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

porten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og
revision af statsanerkendte museer m.v.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrappor ten på grundlag af vores revision. Vi har udfør t vores

Ledelsens ansvar

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav

ARKENs ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige øko-

samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrappor ten ikke

nomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede

indeholder væsentlig fejlinformation.

i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor-

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfor-

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. regnskabsbekendtgørelsen om revision og regnskab af

mation i årsrappor ten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer

statsanerkendte museer m.v., har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om ARKEN har etableret for-

revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrappor t, der giver

retningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået

et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,

ARKENs rappor tering i årsrappor ten om resultater. V or t arbejde er udfør t med henblik på at opnå begrænset

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision

sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen

oplysningerne i rappor teringen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendt-

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

gørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..

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

Konklusion
Ved den udfør te forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konklu-

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

dere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig
måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om resultater ikke er dokumenterede og i overensstemmelse med
regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v..
København, den 10. mar ts 2008
Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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John Menå

Kjeld. Chr. Bøg

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

RESULTATOPGØRELSEN

Årsrappor ten er aflagt i overensstemmelse med års-

Indtægter

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 50.000 kr. pr.

regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn her-

vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i kost-

enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

om, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den

prisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen

periode de vedrører.

på tidspunktet for deres afholdelse.

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det
funktionsopdelte skema. Den anvendte regnskabsprak-

Kunstværker der er erhvervet for egne midler eller med
Klub ARKEN medlemskontingenter for 1-års med-

Skat

lemskaber indtægtsføres i takt med, at de modtages.

ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget

Generelt om indregning og måling

Klub ARKEN medlemskontingenter for 2 og 2½ års

for at betale skat, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

medlemskaber periodiseres over løbetiden.

sis er uændret i forhold til sidste år.

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde ARKEN, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som føl-

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

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFOmetoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er

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

BALANCEN

indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering

Materielle anlægsaktiver

herunder langsomt omsættelige varer.

af ydelsen/varen.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpe-

øremærkede tilskud og akkumulerede af- og nedskrivninger.

materialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af

ge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante varer,

miske fordele vil fragå ARKEN, og forpligtelsens værdi

Udstillings- og
arrangementsomkostninger

Primosaldoen på indretning af lejede lokaler er, som følge

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres

kan måles pålideligt.

For udstillinger, der afsluttes umiddelbar t i forlængelse

af at ARKEN har overtaget ejendommen fra Københavns

som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

af regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til

Amt pr. 1. januar 2007, blevet overført til inventar og

omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at

nedtagningsomkostninger.

driftsmidler. Disse overførte aktiverede anlægsaktiver

effektuere salget.

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økono-

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

hjemtagelsesomkostninger.

afskrives uændret over forventet brugstid (5 år).

Tilgodehavender

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder
tillige direkte omkostninger vedrørende de kommer-

Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år).

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis

cielle områder.

Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugs-

svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger

tid (5 år).

til imødegåelse af forventede tab.

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

Finansielle poster

sterede på balancedagen.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostnin-

IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (2½ år).

ger, rentedelen af gældsforpligtelser og prioritetsgæld mv.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSE FOR 2007
Note

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

1

Nettoomsætning

2

Stats– og kommunalt tilskud

3

Øvrige tilskud

2007

2006

kr.

t. kr.

9.100.161

7.479

31.304.860

27.594

2.393.063

1.856

42.798.084

36.929

(3.095.427)

(2.804)

Egenkapital
Indtægter

Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til bestyrelsesbeslutninger.

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til besluttede og offentliggjorte omstruktureringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afsluttede udstillinger.

5

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

4,5

Udstillings- og arrangementsomkostninger

(14.901.515)

(11.672)

Bruttoresultat

24.801.142

22.453

Administrationsomkostninger

(20.056.606)

(17.048)

(3.948.954)

(3.853)

Andre driftsomkostninger

(405.250)

(313)

Driftsresultat

390.332

1.239

892.990

273

(1.223.758)

0

59.564

1.512

1.912.500

57

(1.852.936)

1.455

59.564

1.512

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

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag

4,5,6

Salgsomkostninger

af afholdte transaktionsomkostninger.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Finansielle indtægter

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Finansielle omkostninger

Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende
drift, investeringer og finansiering samt ARKENs likvider ved årets begyndelse og slutning.

ÅRETS RESULTAT

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse køb og salg af immaterielle,

Forslag til resultatdisponering:

materielle og finansielle anlægsaktiver.

9

Henlagt til reserve for driftskapital

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af ARKENs

10

Henlagt til reserve for overført overskud

s indskudskapital og omkostninger forbundet hermed samt renter.
I alt fordelt
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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BALANCE PR. 31.12.2007 AKTIVER
Note
Indretning af lejede lokaler
Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler
Kunstværker
7

Materielle anlægsaktiver i alt

ANLÆGSAKTIVER I ALT

Varebeholdninger

2007

2006

kr.

t. kr.

0

814

23.590.152

0

2.612.161

906

0

0

26.202.313

26.202.313

272.287

453

Andre tilgodehavender

3.093.633

1.460

Periodeafgrænsningsposter

1.536.914

662

4.902.834

2.575

Likvide beholdninger

11.605.597

2006

kr.

t. kr.

300.000

300

4.500.000

2.587

4.800.000

2.887

196.828

2.050

4.996.828

4.937

2.803.144

521

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

2.803.144

521

Prioritetsgæld

22.176.928

0

22.176.928

0

503.719

0

Omkostningskreditorer

9.915.622

4.289

Anden gæld

1.976.611

1.683

Periodeafgrænsningsposter

1.085.640

1.381

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

13.481.592

7.353

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

35.658.520

7.353

PASSIVER I ALT

43.458.492

12.811

Note
Egenkapital
9

Indskudskapital

10

Reserve for driftskapital
Disponeret egenkapital

11

Overført overskud

7

EGENKAPITAL I ALT

12

Hensatte forpligtelser

1.720

648

Tilgodehavender i alt

2007

1.720

747.748

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
8

BALANCE PR. 31.12.2007 PASSIVER

7.868

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

17.256.179

11.091

AKTIVER I ALT

43.458.492

12.811

13

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
13
14

Kortfristet del af langfristet gæld

Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2007 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt ca. 692 t.kr. frem til
2012 (2006: 537 t.kr.).
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2007
2007

2006

2007

2006

kr.

t. kr.

kr.

t. kr.

9.100.161
33.697.923
(14.901.515)
(23.671.329)

7.479
29.451
(11.673)
(20.487)

6.725.192
384.518
262.260
1.728.191

4.994
347
302
1.836

Driftsresultatets likviditetsvirkning

4.225.240

4.770
9.100.161

7.479

Ændringer i varebeholdninger
Ændringer i tilgodehavender
Ændringer i hensættelser
Ændringer i kreditorer og anden gæld

(99.921)
(2.328.378)
1.228.251
2.243.361

481
(781)
(229)
1.114

Driftskapitalens likviditetsvirkning

1.043.313

585

28.691.618
613.242
2.000.000
0
0

6.500
602
0
14.652
5.840

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

5.268.553

5.355
31.304.860

27.594

2.052.643

1.644

340.420

213

2.393.063

1.857

17.300.477
1.363.654
811.357

14.326
1.211
531

19.475.488

16.068

Indtægter ved museumsaktivitet
Offentlige og private tilskud
Udgifter ved museumsaktivitet
Administrations- og salgsudgifter m.v.

Køb af kunstværker
Investering i ejendom
Køb af inventar og driftsmidler
Ændringer i kreditorer og hensættelser vedr. investering i ejendom
Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning
Optagelse af gæld hos realkreditinstitutter
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter
Renteindbetalinger
Renteudbetalinger
Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning
ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING
Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO
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(3.095.427)
(23.629.535)
(1.592.145)
4.436.012

(2.804)
0
(401)
0

(23.881.095)

(3.205)

23.159.347
(478.700)
892.990
(1.223.758)

0
0
273
0

22.349.879

273

3.737.337
7.868.260

2.423
5.445

11.605.597

7.868

1. Nettoomsætning
Entré- og arrangementsindtægter
KLUB ARKEN medlemskontingenter
Forpagtningsafgift, Restaurant
Varesalg, Butik

2. Amts- og statstilskud
Statstilskud
Statstilskud, kompensation for fri entré til børn og unge
Tilskud, Ishøj Kommune
Driftstilskud, Københavns Amt
Tilskud, HUR

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

4. Personaleudgifter
Lønninger
Sociale udgifter, pension
Øvrige

De samlede personaleudgifter, indgår med 8.719.122 kr. (2006: 6.914 t.kr.) i udstillings- og arrangementsomkostninger
og med 10.756.366 kr. (2006: 9.154 t.kr.) i administrationsomkostninger.
Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn til direktionen i 2007 udgør i alt 2.497.939 kr. mod
1.966 t.kr i 2006.
Der har i gennemsnit været ansat 44,2 medarbejdere i 2007 mod 38,7 i 2006.
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2007

2006

kr.

t. kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger

2007

2006

kr.

t. kr.

757.452
1.300.541
1.035.640

780
0
680

3.093.633

1.460

300.000
0

300
0

300.000

300

2.587.500
1.912.500

2.530
57

4.500.000

2.587

2.049.764
(1.852.936)

595
1.455

196.828

2.050

8. Andre tilgodehavender
Afskrivninger bygninger
Afskrivninger inventar og driftsmidler
Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

39.383
700.098
3.095.427

0
726
2.804

3.834.908

3.530

De samlede afskrivninger indgår med 739.481 kr. (2006: 726 t. kr.) i administrationsomkostninger.
De samlede nedskrivninger indgår med 3.095.427 kr. (2006: 2.804 t. kr.) i nedskrivning af årets kunsterhvervelser.
6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med
7.264.766 kr. (2006: 5.152 t. kr.).

Kostpris 31.12.2007
Af- og nedskrivninger 01.01.2007
Årets afskrivninger
Overførsel af saldo mellem kategorierne

Saldo 31.12.2007
9. Indskudskapital
Saldo 01.01.2007
Årets til- og afgang
Saldo 31.12.2007
10. Reserve for driftskapital

7. Anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2007
Tilgang
Modtaget offentligt tilskud til tilgang
Overførsel af saldo mellem kategorierne

Moms og afgifter
Byggemoms fra Kulturarvsstyrelsen
Andre tilgodehavender

Indretning af
lejede lokaler

Grunde og
bygninger

Inventar og
driftsmidler

Kunstværker

2.257.831
0
0
(2.257.831)

0
38.324.188
(14.694.653)
0

6.455.256
1.592.145
0
2.257.831

17.014.504
3.095.427
0
0

0

23.629.535

10.305.232

20.109.931

Saldo pr. 01.01.2007
Overført af årets resultat

(1.443.436)
0

0
(39.383)

(5.549.537)
(700.098)

(17.014.504)
(3.095.427)

Saldo 31.12.2007

1.443.436

0

(1.443.436)

0

Af- og nedskrivninger 31.12.2007

0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2007

0

Saldo 01.01.2007
Overført af årets resultat
Saldo 31.12.2007
11. Overført overskud

(39.383) (7.693.071) (20.109.931)
23.590.152

2.612.161

0

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør: 233.000.000 kr.
ARKEN har pr. 1. januar 2007 overtaget ejendommen, der varetager ARKENs museumsdrift.
Ejendommen er en gave fra det tidligere Københavns Amt og har en kostpris for ARKEN på 0 kr.
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ENGLISH Summary
2007

2006

kr.

t. kr.

521.000
2.803.144
(521.000)

750
521
(750)

2.803.144

521

12. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2007
Tilgang
Afgang
Saldo 31.12.2007
Specifikation af hensatte forpligtelser:
Hensættelse til nedtagning af udstillinger
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte byggeopgaver
Saldo 31.12.2007

ARKEN commenced its extension in 2006, and almost 1,500 m2 of new exhibition rooms, new depots and
0
1.749.251
1.053.893

66
455
0

2.803.144

521

Saldo 31.12.2007

offices were ready for use at the end of 2007. After a concentrated effor t and excellent collaboration between the construction par ties, the extension was completed to the agreed quality, on time and on budget.
While the new buildings were being added to the existing building, ARKEN held a series of exhibitions. The year
star ted with the exhibition entitled DUANE HANSON – Sculptures of the American dream. It was seen by about
73,000 people and its life-size hyperrealist sculptures evoked a strong public response. Over the summer, the

13. Langfristet gæld
Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)
Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

MANAGEMENT’S REVIEW

museum presented its collection in a new exhibition. Entitled IMAGES OF MAN TODAY, the exhibition of works
503.719
22.176.928

0
0

in many different media demonstrated the search of contemporary art for identity in the border areas between

22.680.647

0

In the autumn, ARKEN presented contemporary art from private Danish art collections. The exhibition MAD LOVE –

the perfect and the imperfect, the masculine and the feminine, the individual and the community.

Young art in Danish private collections fully demonstrated the different tastes of Danish collectors and the very wide
Efter mere end 5 år forfalder

19.884.656

0

scope of contemporary art. Collectors take a different approach to art than a museum can and should, and for ARKEN
the collaboration with Danish art collectors was a very fine experience.

Kontant værdi af prioritetsgæld

21.787.295

0
The most recent contemporary ar t is the centre of interest when the museum nominates the winner of the annual ARKEN Prize and selects the recipients of the ARKEN Travel Grants. As in 2006, a generous donation from

14. Anden gæld
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Andre skyldige omkostninger
Saldo 31.12.2007

185.504
1.791.006
101

282
1.388
13

1.976.611

1.683

Annie & Otto Johs. Detlefs enabled the museum to present the ARKEN Prize of DKK 100,000 to artist couple
Sue Webster and Tim Noble. ARKEN Travel Grants 2007 went to curator and ar t publisher Jacob Fabricius and
ar tist Anders Brinch.
In 2007, ARKEN continued its extensive preparations for the reopening in January 2008. The preparations involved the entire museum staff and were reflected in the new initiatives launched in the course of the year,
par ticularly aimed at children and young people. With the suppor t of the Egmont Foundation and Danske Bank,
ARKEN in collaboration with the Ishøj School of Culture launched the Ar t Laboratory project at the end of 2007.
The objective of the project is to provide pupils between the ages of 14 and 18 with artistic skills to enable them
to pursue professional careers in the visual arts. It is the museum’s ambition to turn the Art Laboratory into a
permanent educational option as a 4-year basic pictorial ar t course.
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EXPECTATIONS FOR 2008
While for the museum’s staff and partners many activities in 2006 and 2007 were affected by the extension, the
public will really begin to see the improvements to the museum in 2008. They include not only new exhibition
rooms providing more space for the museum’s collection, but also a new and improved museum shop, a redesigned
café, improvements to the museum’s communication platform, including a new website, new digi-tal communication initiatives and the implementation of ARKEN’s new visual identity and graphic profile. In 2006 and 2007, the
museum’s staff and management, partners and colleagues prepared and planned its reopening as the launch of the
new ARKEN. The extension acts as a lever for all aspects of the museum, not only its exhibitions. 2008 is the hour
of truth when ARKEN has to fulfil the many goals and ambitions resulting from the extension – and for which it
provides the space and energy.
Thus, 2008 will not star t with one exhibition, but with a series of offers and launches. The natural centrepiece is
the exhibition entitled THE SKAGEN PAINTERS – In a New Light. The museum developed the concept for this
exhibition in 2004 and doggedly stuck to its plan, although it took blood, sweat and tears to curate and compose
the exhibition. The exhibition seeks to expand our perception of the Skagen paintings that are an impor tant and
rich part of our culture by questioning the myth about Skagen and the relationship between the Skagen painters
and the fishermen and the local people that were popular motifs. The exhibition will run until 8 June.
Side by side with the Skagen painters, the museum presents an exhibition of the talented Russo-German artist

Mad Love. The autumn exhibition at ARKEN fully demonstrated the different tastes of Danish collectors and the wide scope of contemporary art.
136 works by 75 different artists, from stars on the international art firmament to those who have yet to receive the institutional seal of approval, were
presented in ARKEN’s Art Axis.The collectors have their finger on the pulse as few, keenly following the domestic and international art scenes to spot new
talents. Behind their spontaneous and intuitive purchases lies comprehensive, professional knowledge of the art. Here one of them, Jens Peter Brask (center)
is talking with art critic and curator Toke Lykkeberg and gallery owner Jesper Elg (to the right) about one of the art works at the opening of the exhibition.

Andreas Golder. The exhibition is entitled ANDREAS GOLDER – it has my name on it, which says a lot about
Golder’s references to the history of art itself, and about his way of getting inspiration by borrowing and watching.
The exhibition closes on 18 May.
The ARKEN collection also features works by Andreas Golder. In connection with the reopening of the museum,
the collection not only gets more space, it also requires more space as central works of contemporary ar t have
been added to it in the past two years. Impor tant additions include works by British ar tist Damien Hirst who is an
exponent of the current ar t scene to an extent reminiscent of Andy Warhol. ARKEN presents a special Damien
Hirst room with 11 works in total, of which most can be shown thanks to the generosity of Mrs Jytte Dresing.
Nordic landscapes are the theme of the summer exhibition entitled NORDIC MOODS – the landscape in contemporary Nordic photography. Juxtaposing new landscape photography by artists from the Nordic countries,
the exhibition examines the special quality of the Nordic landscape and how this is applied by contemporary
photographers. The exhibition shows how the landscape may convey both a frame of mind and a specific registration of a place. It opens on 30 May and runs until 14 September.
The autumn season at ARKEN opens with works by ar tists including Salvador Dalí, Joan Míro, René Magritte,
Max Ernst, Man Ray, Wilhelm Freddie, Ejler Bille and Richard Mor tensen. The exhibition entitled TRIUMPH OF
DESIRE – Danish and International Surrealism interprets Danish surrealism in an international perspective. It
presents a wide section of the best Danish surrealists alongside international ar tists. Embracing the many forms
of expression employed by Danish and international surrealists the exhibition sheds new light on the Danish
surrealists through more than 130 paintings, collages, photographs, sculptures, drawings, objects, journals and
texts. TRIUMPH OF DESIRE opens on 6 September and runs until 11 January 2009.
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At the end of September, ARKEN presents the exhibi-

once again the sponsors of the ARKEN Prize and the

tion PICASSO & WOMEN. The exhibition brings the

ARKEN Travel Grants presented on 27 March 2008.

visitors close to Picasso in 81 graphic prints on loan

Such par tners are crucial for ARKEN’s ability to turn

from the Israel Museum, Jerusalem, who has organ-

its ideas into reality.

ORGAnisation, stafF, visitors and finances
Director
Directors’ Secretaries

ARKEN is therefore pleased to announce that it

dition, they include many hidden por traits of Picasso

will enter into a multi-annual collaboration with the

as a man, minotaur or ar tist. The intimate formats

Nordea Denmark Foundation in 2008. The Foundation

reveal relations between man and woman, between

will suppor t ARKEN’s major special exhibitions with

masculine and feminine, and between ar tist and mod-

substantial resources over the next three years and

el. While dealing with ar tistic practice, the prints can

contribute decisively to the implementation of the

also be interpreted as autobiographical diary sheets.

UTOPIA project from 2009 to 2011. ARKEN will work

The exhibition opens on 26 September and ends 4

with researchers, media, educational establishments

January 2009.

and others to realise the project over the three-year
period. During that time, three works of the highest

Of course ar t at ARKEN can be experienced ’un-

international calibre will be presented in ARKEN’s Ar t

plugged’, but in 2008, the museum also offers a large

Axis and act as the basis for promoting the par ticipation

number of ARKCAST productions and audiowalks

of the audience and the public in the development

for selected works. The quality of these productions

of new conceptions of the society of the future. To

will be developed in 2008, e.g. in a collaboration with

this end, a number of initiatives will be launched to

the Depar tment of Ar ts and Cultural Studies at the

develop the museum’s practices and relations with its

University of Copenhagen on a course to take place

surroundings, including selected groups. The common

at ARKEN and the University concerning the produc-

denominator of the many initiatives is the question

tion of audiowalks for ARKEN’s collection. These audio

”from collective utopia to individual dream?”. While

and image files can be played on an iPod or viewed

dealing with both the status and the impor tance of

and heard on the museum’s website, which has a new

utopia in ar t and culture history, the project will also

and even more user-friendly design in 2008.

address the age we live in which is characterised by
the disappearance of strong collective conceptions

Interaction with the surrounding society through

CommuniCation

Financial Manager
Financial Controller
Assistant Accountants
Administrative Accountant

Communications Manager
Communications Officer
Communications Coordinator
Graphic Designer
Communications Assistant

ART Department

Education

Head of security, safety and technical dept.
Technical supervisor
Technical Assistants
Security Guards
Task Force

Chief Curator
Curators
P.A. to the Curators
Librarian
Assistant Curators

Head of ARKEN EDUCATION
Art educators
Booker
Guides

The budget in regards to ARKEN’s visitors for 2007 was 75,000. This was achieved with 116,072 visitors.
In 2007 ARKEN had a surplus of DKK 59,564. The total budget in 2007 was approx. DKK 44 million.

ARKen’s visitors
2003

2004

2005

2006

2007

Adults

72.539

116.361

71.753

45.752

58.968

13.838

17.873

15.547

8.634

6.055

7.261

12.236

5.470

4.976

12.229

17.283

36.020

24.826

10.888

13.486

6.980

13.732

6.110

3.715

4.622

Pupils

20.030

27.236

14.821

8.554

11.657

Events

7.648

26.702

12.719

12.484

9.055

145.579

250.160

151.246

95.003

116.072

private enterprises, which are joining ARKEN’s business

developments that will strengthen ARKEN’s local and

KLUB ARKEN

club in growing numbers, in relation to sponsors who

national attachment while enhancing the museum’s

Children up to 18 years

see an oppor tunity to communicate effectively through

place on the international map.

cooperation, and in relation to public authorities where

Senior citizens

the museum’s local attachment in the municipality of

Students

will continue its excellent cooperation with Annie
& Otto Johs. Detlefs’ Foundations (OJD) which are
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Shop & ticket manager
Business relationship manager
Coordinators of events
Technical Coordinators
Shop and Ticket sales staff

ARKEN’s organisation and staff are pivotal for the continued success and therefore the museum invests a lot in the education and motivation of the
entire staff. At the end of 2007 ARKEN had 74 employees.

2008 thus offers a wide variety of activities and

is also the case of private foundations, and ARKEN

Sales and Marketing
Shop and ticket

Production and safety

impor tance to ARKEN. This is the case in relation to

Ishøj in par ticular is of increasing significance. But it

IT Manager

Finance and personnel

from our language and culture.

strategic par tnerships and cooperation is of increasing

IT Department

Secretaries to the management
Secretary

ized the exhibition in cooperation with ARKEN. All the
prints depict women, Picasso’s favourite subject. In ad-

Deputy Director

Total
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Tryk
Trykbureauet A/S
Forside
LAWRENCE WEINER: The weight / of the light / from above / brought to bear on the froth of the waves / on the sea /
Vægten af lyset / fra oven / sendt for at hvile på skummet / fra bølgerne på havet, 2007
ARKENs Samling
Fotos
Lars Skaaning, Anders Sune Berg og ARKEN
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